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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº 9.575, de 11 de Maio de 2022
dispõe sobre o processo administrativo ambiental para apuração das 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, as sanções cabíveis, 
além de tratar da conciliação ambiental, no âmbito da administração 
Pública do Estado do Pará e altera e revoga dispositivos da lei Esta-
dual n° 5.752, de 26 de julho de 1993, e da lei Estadual n° 5.887, 
de 9 de maio de 1995.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:

caPÍtULo i
das disPosiÇÕes PreLiMiNares

art. 1°  Esta lei dispõe sobre o processo administrativo ambiental para 
apuração das condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dispõe 
sobre as sanções cabíveis, no âmbito da administração Pública do Estado 
do Pará, e altera as leis Estaduais n° 5.752, de 26 de julho de 1993, e 
5.887, de 9 de maio de 1995.
Parágrafo único.  o processo administrativo ambiental, de que trata esta 
Lei, fica denominado processo administrativo infracional.
art. 2°  a conciliação deve ser estimulada pela administração Pública es-
tadual ambiental, de acordo com o rito estabelecido em decreto, com vis-
tas a aplicar, de forma consensual, uma solução legal que vise encerrar o 
processo administrativo infracional e garantir a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente.
art. 3°  as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais, 
civis e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os da-
nos causados.
art. 4°  o processo de que trata esta lei é orientado pelos princípios que 
regem a administração Pública, pelas normas federais e estaduais que re-
gulam o processo administrativo, bem como preza pela qualidade técnica 
da instrução processual e pelo respeito aos direitos dos administrados.
art. 5°  considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omis-
são que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recu-
peração do meio ambiente.

caPÍtULo ii
da coMPetÊNcia

art. 6°  compete ao órgão ambiental estadual, coordenador seccional do 
sistema Nacional do Meio ambiente (sisNaMa) e órgão central do sistema 
Estadual de Meio ambiente e recursos Hídricos (sisEMa):
I - controlar e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribui-
ção para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados, 
observado o disposto no art. 17 da lei complementar n° 140, de 8 de 
dezembro de 2011;
ii - lavrar auto de infração;
iii - apurar as infrações administrativas ambientais;
iv - aplicar medidas administrativas cautelares;
v - aplicar sanções administrativas;
vi - realizar a conciliação ambiental; e
vii - converter multa simples em serviços de preservação, melhoria e re-
cuperação da qualidade do meio ambiente.
Parágrafo único.  o órgão ambiental estadual poderá celebrar convênios 
com outros órgãos e entidades, integrantes do sistema Estadual de Meio 
ambiente e recursos Hídricos (sisEMa), para o exercício das atribuições 
previstas neste artigo.
art. 7°  o poder de polícia administrativa ambiental será exercido por 
servidor público estadual efetivo, aprovado para cargo técnico de nível 
superior, designado por ato do titular do órgão competente integrante 
do sistema Estadual de Meio ambiente e recursos Hídricos (sisEMa).
Parágrafo único.  o exercício do poder de polícia administrativa ambien-
tal poderá ser realizado por servidor público estadual não efetivo, quando 
constatada a iminência ou ocorrência de degradação da qualidade am-
biental, que necessite intervenção urgente e ostensiva para fazer cessá-la 
ou mitigá-la, e nas hipóteses excepcionais previstas na lei complementar 
Estadual n° 07, de 25 de setembro de 1991.
art. 8°  o servidor público estadual que verificar a ocorrência de 
infração administrativa ambiental e não for competente para forma-
lizar o ato, comunicará o fato, em representação circunstanciada, à 
chefia imediata, que adotará as providências cabíveis.
Parágrafo único.  É assegurado a qualquer pessoa, constatando in-
fração ambiental, o direito de dirigir representação, mediante comu-
nicação do ato ou fato delituoso, ao órgão ambiental estadual e de-
mais entidades integrantes do sistema Estadual de Meio ambiente e 
recursos Hídricos (sisEMa) ou à autoridade policial, que adotarão as 
providências, sob pena de responsabilidade.

caPÍtULo iii
das saNÇÕes

seção i
da aplicação das sanções

art. 9°  Para imposição e gradação da sanção, será observado:
i - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas con-
sequências para a saúde pública e para o meio ambiente;
ii - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse 
ambiental; e
iii - a situação econômica do infrator, no caso de multa.
art. 10.  sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as 
infrações ambientais serão punidas isolada, alternativa ou cumulativamen-
te, com as seguintes sanções:
i - advertência;
ii - multa simples;
iii - multa diária;
iv - apreensão de animais, de produtos, instrumentos, petrechos, equi-
pamentos e veículos, de qualquer natureza, utilizados no cometimento da 
infração ambiental;
v - interdição parcial ou total de estabelecimento, atividade, obras ou cons-
truções feitas sem licença ambiental ou com ela em desacordo;
vi - suspensão de venda ou fabricação de produto;
vii - destruição ou inutilização de produtos, subprodutos e instrumentos 
da infração;
viii - doação de produtos perecíveis;
iX - destinação de animais apreendidos;
X - inutilização ou desfazimento de petrechos predatórios;
Xi - lacre de equipamentos utilizados para degradação ambiental;
Xii - embargo de obras, construções e respectivas áreas feitas sem licença 
ambiental ou com ela em desacordo; e
Xiii - restritivas de direitos.
§ 1°  as sanções impostas pela autoridade competente deverão atender o 
caráter pedagógico como forma de conscientização do infrator.
§ 2°  as sanções previstas nos incisos iv a Xii podem ser aplicadas caute-
larmente pelo agente de fiscalização, assim como a guarda ou depósito de 
produtos, subprodutos e equipamentos, objetos da apreensão.
§ 3°  caso o infrator cometa, simultaneamente, duas ou mais infrações, 
serão aplicadas, individualizada e cumulativamente, as sanções a elas co-
minadas.
§ 4°  Quando uma única infração puder ser enquadrada em mais de um 
dispositivo, prevalecerá o enquadramento no item mais específico em re-
lação ao mais genérico.
art. 11.  a multa simples poderá ser convertida em serviços de preser-
vação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, excetua-
das as multas decorrentes de infrações ambientais que tenham provocado 
mortes humanas.
§ 1°  o valor dos custos dos serviços de preservação, conservação, melho-
ria e recuperação da qualidade do meio ambiente será igual ou superior ao 
valor da multa convertida.
§ 2°  o infrator poderá requerer a conversão de multa:
i - ao Núcleo de conciliação ambiental, por ocasião da audiência de con-
ciliação ambiental;
ii - à autoridade julgadora, até a decisão de primeira instância; ou
iii - à autoridade superior, até a decisão de segunda instância.
§ 3°  Não caberá conversão de multa para reparação de danos decorrentes das 
próprias infrações.
art. 12.  a multa diária será aplicada quando o cometimento da infração se 
prolongar no tempo, a partir da lavratura do auto de infração ou do término 
do prazo determinado para regularização previsto em leis e regulamentos.
Parágrafo único.  o valor da multa diária não pode ser inferior a r$ 50,00 (cin-
quenta reais) nem superior a 10% (dez por cento) do valor da multa simples 
máxima cominada para a infração.
art. 13.  a contagem da multa diária se encerrará nas seguintes hipóteses:
i - apresentação ao órgão ambiental de documentos que comprovem a re-
gularização da situação que deu causa à lavratura do auto de infração; ou
ii - celebração do termo de compromisso de reparação ou cessação de danos.
§ 1°  Durante o prazo para a regularização, a multa diária ficará suspensa, 
assim como o prazo prescricional previsto no § 2° do art. 29 desta lei.
§ 2°  caso o autuado não comprove sua regularização no prazo estabele-
cido pelo órgão ambiental, a multa diária será cobrada desde a lavratura 
do auto de infração.
art. 14.  as sanções restritivas de direitos aplicáveis às pessoas físicas ou 
jurídicas são:
i - suspensão de registro, licença ou autorização;
ii - cancelamento de registro, licença ou autorização;
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de crédito, e
v - proibição de contratar com a administração Pública.
§ 1°  A autoridade competente fixará o período de vigência das sanções 
previstas neste artigo, observando os seguintes prazos:
i - até 3 (três) anos para a sanção prevista no inciso v do caput deste artigo; e
ii - até 1 (um) ano para as demais sanções.
§ 2°  a extinção da sanção fica condicionada à regularização da con-
duta que deu origem ao auto de infração, exceto quando se tratar da 
restrição prevista no inciso v do caput deste artigo.

seção ii
das circunstâncias agravantes e atenuantes

art. 15.  a autoridade competente, ao apreciar a proporcionalidade e razoabili-
dade das penalidades, deverá observar a existência de circunstâncias agravan-
tes e atenuantes da sanção.
art. 16.  são consideradas circunstâncias atenuantes, quando o autuado:
i - possuir baixo grau de instrução ou escolaridade;
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ii - ter se arrependido da infração praticada, manifestado pela espontânea 
e imediata reparação do dano, ou limitação significativa da degradação 
ambiental causada;
iii - comunicar previamente o perigo iminente de degradação ambiental;
IV - colaborar com a fiscalização ambiental.
Parágrafo único.  Para fins do disposto no inciso iv do caput deste 
artigo, considera-se como colaboração:
i - o não oferecimento de resistência e o livre acesso às dependências, 
instalações ou locais de ocorrência da infração;
ii - a apresentação de documentos ou informações no prazo estabelecido; e
iii - a disponibilidade de recursos, não pecuniários, para a adoção de medidas 
administrativas que visem à mitigação ou cessação do dano ambiental no 
momento da fiscalização ambiental.
art. 17.  indicada a existência de circunstâncias atenuantes, o valor da multa 
deverá ser justificadamente reduzido, segundo os seguintes critérios:
i - até 10% (dez por cento), nas hipóteses dos incisos iii e iv do caput 
do art. 16;
ii - até 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese do inciso i do caput do 
art. 16; e
iii - até 35% (trinta e cinco por cento), na hipótese do inciso ii do caput 
do art. 16.
§ 1°  indicada a existência de mais de uma circunstância atenuante, será 
aplicada aquela de maior percentual de redução.
§ 2°  A redução decorrente da verificação da existência de circunstâncias 
atenuantes não poderá ser inferior:
i - ao valor mínimo cominado para a infração; ou
ii - ao valor mínimo unitário cominado para a infração, quando a multa for 
determinada com base em unidade de medida.
art. 18.  são circunstâncias que agravam a sanção:
i - reincidência;
ii - ausência de comunicação após o acidente, em até 48h (quarenta e oito 
horas), ao órgão ambiental e, quando couber, à defesa civil;
iii - o ato infracional afetar ou expor a perigo, de maneira grave, a saúde 
pública ou o meio ambiente;
iv - o ato infracional atingir:
a) áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder 
Público, a regime especial de uso;
b) espaço territorial especialmente protegido;
c) áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
d) espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais, de órgãos ou entidades 
competentes; ou
e) propriedade alheia;
v - o ato infracional ser praticado:
a) em período ou local proibido;
b) aos domingos ou em feriados municipais, estaduais e federais;
c) à noite;
d) em épocas de seca ou inundações;
e) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
f) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por ver-
bas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;
g) no exercício de atividades econômicas financiadas direta ou indireta-
mente por verbas públicas;
h) mediante coação a outrem para execução material da infração;
i) mediante a participação, coação ou indução de menor de 18 (dezoito) 
anos de idade;
j) mediante fraude ou abuso de confiança;
k) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
l) com a facilitação de servidor público; ou
m) com a redução de alguém à condição análoga a de escravo;
n) com a utilização do trabalho infantil.
art. 19.  indicada a existência de circunstâncias agravantes, o valor da multa 
deverá ser aumentado, justificadamente, segundo os seguintes critérios:
i - até 10% (dez por cento), nas hipóteses da alínea “e” do inciso iv e 
alíneas “b” e “c” do inciso v do caput do art. 18 desta lei;
ii - até 20% (vinte por cento), na hipótese das alíneas “a”, “f”, “g” e “h” do 
inciso v do caput do art. 18 desta lei;
iii - até 35% (trinta e cinco por cento), nas hipóteses dos incisos i, ii, iii 
e das alíneas “d” e “i” do inciso v do caput do art. 18 desta lei;
iv - até 50% (cinquenta por cento), nas hipóteses das alíneas “a”, “b”, “c” e “d” 
do inciso iv e das alíneas “e” e “j” a “m” do inciso v do caput do art. 18 desta lei.
Parágrafo único.  indicada a existência de mais de uma circunstância agra-
vante, será aplicada aquela de maior percentual de aumento.
art. 20.  indicada a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes 
que ensejem na redução e aumento de percentual se:
i - idêntico, nenhuma circunstância será aplicada; e
ii - diferente, será aplicada a circunstância de maior percentual, após sub-
tração da porcentagem da circunstância de menor percentual.

seção iii
da advertência

art. 21.  a sanção de advertência poderá ser aplicada mediante a lavratura 
de auto de infração, para as infrações administrativas de menor lesividade 
ao meio ambiente.
§ 1°  consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio 
ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de 
r$ 1.000,00 (mil reais), ou que, no caso de cálculo de multa por unidade de 
medida, a multa aplicável não exceda o valor referido.
§ 2°  sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, caso o agente de 
fiscalização ambiental constate a existência de irregularidades a serem sa-
nadas, lavrará o auto de infração com a indicação da respectiva sanção de 
advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane 
tais irregularidades.

art. 22.  fica vedada a aplicação de nova sanção de advertência no período 
de 3 (três) anos contados do julgamento da defesa da última advertência 
ou de outra penalidade aplicada.
art. 23.  constitui reincidência a prática de nova infração ambiental come-
tida pelo mesmo agente no período de 5 (cinco) anos, contados a partir do 
trânsito em julgado administrativo, circunstância essa que leva ao agrava-
mento da nova penalidade, sendo classificada como:
I - específica: cometimento de infração da mesma natureza; ou
ii - genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.
Parágrafo único.  No caso de reincidência específica ou genérica, a multa 
a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao 
triplo e ao dobro, respectivamente.

seção iV
da Multa

art. 24.  as multas estarão sujeitas à atualização monetária desde a la-
vratura do auto de infração até o seu efetivo pagamento, sem prejuízo 
da aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado, 
cumulativamente, sobre o valor do débito, devendo o órgão fazendário 
estadual ser comunicado para fins de inscrição de dívida ativa.
art. 25.  o valor da multa será fixado respeitados os limites mínimo 
e máximo do tipo administrativo violado e será corrigido, periodica-
mente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, 
sendo o mínimo de r$ 50,00 (cinquenta reais) e o máximo de r$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
art. 26.  o pagamento da multa no prazo previsto para defesa poderá en-
sejar desconto de 50% (cinquenta por cento) em seu valor.
Parágrafo único.  o interessado poderá optar, ao invés do desconto, pelo 
parcelamento do valor da multa, conforme definido em decreto, implican-
do, em ambos os casos, na desistência de defesa ou recurso.
art. 27.  a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilogra-
ma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, 
milheiro ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.
Parágrafo único.  O órgão ambiental poderá especificar a unidade de me-
dida aplicável para cada espécie de recurso ambiental objeto da infração.
art. 28.  os valores das multas serão convertidos em Unidade Padrão fiscal 
(UPF-PA) para fins de arrecadação pelo órgão competente, observando o 
disposto no art. 24 desta lei.
Parágrafo único.  ocorrendo a extinção da Unidade Padrão fiscal (UPf-
Pa), será adotada, para efeitos deste artigo, a unidade ou índice que a 
substituir.

caPÍtULo iV
dos PraZos PrescricioNais

art. 29.  Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando 
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da 
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia 
em que esta tiver cessado.
§ 1°  considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela 
administração com a lavratura do auto de infração.
§ 2°  incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração 
paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despa-
cho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da 
parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional 
decorrente da paralisação.
§ 3°  Quando o fato objeto de infração também constituir crime, a prescrição 
de que trata o caput deste artigo será regida pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4°  a prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obri-
gação de reparar o dano ambiental.
art. 30.  interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator 
por qualquer outro meio, inclusive por edital;
ii - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração 
do fato; ou
iii - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único.  considera-se ato inequívoco da administração, para o 
efeito do que dispõe o inciso ii do caput deste artigo, aqueles que impli-
quem em atividade de instrução do processo.
art. 31.  Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão da administração Pública 
de promover a execução da multa por infração ambiental, cuja contagem 
do prazo prescricional inicia-se:
I - no dia seguinte ao descumprimento dos prazos fixados para pagamento 
na conciliação ambiental;
ii - no dia seguinte ao do decurso dos prazos previstos no art. 34 desta 
lei, quando não houver oferecimento de defesa ou interposição de recurso;
III - na data do recebimento da notificação da decisão final sobre o recurso 
interposto.

caPÍtULo V
do Processo adMiNistratiVo Para aPUraÇÃo de 

iNFraÇÕes aMBieNtais
art. 32.  os processos serão instruídos e julgados em observância à ordem 
de distribuição para julgamento, admitida a prioridade nas hipóteses pre-
vistas em lei, além das seguintes:
i - processos com risco iminente de prescrição;
ii - processos em que constem produtos e subprodutos apreendidos;
iii - interesse na propositura de ação civil pública de recuperação do dano 
ambiental, indicado pela Procuradoria-Geral do Estado ou consultoria Jurí-
dica do órgão ambiental estadual autuante;
iv - solicitação de prioridade do titular do órgão ambiental estadual, de-
vidamente fundamentada na necessidade de conferir celeridade à respon-
sabilização administrativa face à gravidade do dano ambiental causado;
v - pedido de pagamento ou parcelamento da multa apresentada pelo 
autuado.
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Parágrafo único.  caberá ao autuado solicitar a prioridade processual prevista 
em lei, mediante petição instruída com os documentos que comprovem a 
condição, que deverá ser registrada no processo para fins de efeitos jurídicos.

seção i
dos Prazos Processuais

art. 33.  os prazos processuais contam-se em dias úteis e começam a 
correr a partir da data da notificação, excluindo-se da contagem o dia do 
começo e incluindo-se o do vencimento.
art. 34.  aplica-se ao processo administrativo para apuração de infração 
ambiental os seguintes prazos máximos:
i - 20 (vinte) dias para o infrator oferecer defesa contra o auto de infração, 
manifestar interesse de conciliar ou efetuar o pagamento imediato, conta-
dos do recebimento da notificação de autuação;
ii - 20 (vinte) dias para o infrator recorrer da decisão de primeira instância;
iii - 10 (dez) dias para o pagamento de multa, contados da data do rece-
bimento da notificação da decisão administrativa transitada em julgado; e
iv - 5 (cinco) dias para a autoridade julgadora de primeira instância 
reconsiderar a decisão proferida.
art. 35.  No prazo de defesa, o autuado poderá produzir as provas que 
julgar necessárias e, no prazo de recurso, poderá juntar documentos que 
julgar convenientes.
Parágrafo único.  Em se tratando de transgressões que dependam de aná-
lises laboratoriais ou periciais para completa elucidação dos fatos, o prazo 
a que se refere o caput deste artigo poderá ser prorrogado em até mais 20 
(vinte) dias úteis, mediante despacho fundamentado da autoridade julga-
dora de primeira instância.

seção ii
da autuação

art. 36.  constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, 
será lavrado o auto de infração e notificado o autuado para ciência da au-
tuação e dos prazos para defesa e conciliação.
§ 1°  A notificação deverá dar ciência ao autuado para, querendo, comparecer 
ao órgão ambiental em data e horário agendados, a fim de participar de audi-
ência de conciliação ambiental.
§ 2°  A fluência do prazo para defesa fica sobrestada pelo agendamento 
da audiência de conciliação ambiental e o seu curso se iniciará a contar da 
data de sua realização.
§ 3°  o sobrestamento de que trata o § 2° deste artigo não prejudica a 
eficácia das medidas administrativas eventualmente aplicadas.
§ 4°  se o autuado não comparecer à audiência de conciliação designada, 
o prazo para a defesa começará a correr no dia útil seguinte.
art. 37.  o auto de infração será lavrado, preferencialmente, por meio 
eletrônico, com a identificação do autuado, a descrição clara e objetiva da 
infração administrativa constatada, a indicação dos respectivos dispositi-
vos legais e regulamentares infringidos e as sanções e medidas aplicadas.
Parágrafo único.  as sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujei-
tas à confirmação pela autoridade julgadora.
Art. 38.  O autuado será notificado da lavratura do auto de infração e dos 
demais atos do processo por uma das seguintes formas:
i - pessoalmente;
ii - por seu representante legal;
iii - por meio eletrônico;
iv - por via postal com aviso de recebimento; ou
v - por edital.
§ 1°  As formas de notificação de que trata este artigo podem ser substitu-
ídas por qualquer outro meio disponível que assegure a certeza da ciência 
do autuado.
§ 2°  A notificação por via postal com aviso de recebimento deverá ser 
substituída por notificação eletrônica quando houver concordância expres-
sa do autuado e tecnologia disponível que confirme o seu recebimento.
§ 3°  Eventuais tentativas de notificação infrutíferas devem ser registradas 
e fundamentadas no processo.
Art. 39.  Considera-se notificado o autuado, além do disposto no art. 38 
desta lei, quando do seu comparecimento espontâneo ao órgão ambiental 
ou do seu acesso, por meio eletrônico, ao processo administrativo estadual 
ambiental.
§ 1°  O comparecimento ou o acesso do autuado deverão ser certificados 
nos autos do respectivo processo.
§ 2°  As notificações serão nulas quando feitas sem observância das pres-
crições legais, mas o comparecimento ou o acesso do autuado de que trata 
o caput deste artigo supre sua falta ou irregularidade.
Art. 40.  A notificação por via postal, com aviso de recebimento, é considerada 
válida quando:
i - a devolução indicar a recusa do recebimento pelo autuado;
ii - recebida no endereço do autuado;
iii - recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 
correspondência nos condomínios, edifícios ou loteamentos com controle 
de acesso; ou
iv - enviada para o endereço atualizado da pessoa jurídica.
Art. 41.  Na hipótese de devolução de notificação por via postal, com aviso 
de recebimento, o órgão ambiental autuante realizará:
I - notificação por via postal, com aviso de recebimento, em novo endere-
ço obtido, se constatado que o autuado se mudou ou é desconhecido no 
endereço; ou
II - notificação pessoal, se constatado que o autuado reside em endereço 
com restrição de entrega postal, desde que não comprometa as atividades 
da equipe de fiscalização.
Parágrafo único.  É possível dirigir a nova tentativa de notificação ao endereço:
i - do sócio, no caso de pessoa jurídica; ou
ii - do advogado, desde que conste nos autos procuração com outorga de 
poderes específicos para recebimento de notificações.
Art. 42.  A notificação por edital só será realizada:

I - se infrutíferas as tentativas de notificação de que trata os incisos de I a IV 
do art. 38 desta lei;
ii - quando demonstrado o desconhecimento do local em que se encontra 
o autuado; ou
iii - na hipótese de autuado estrangeiro não residente e sem representan-
te constituído no país.
art. 43.  o autuado pode indicar, a qualquer tempo, no curso do processo:
I - endereço eletrônico para receber notificações, desde que haja concor-
dância expressa e tecnologia disponível que confirme o seu recebimento;
ii - endereços alternativos para recebimento de correspondências; e
iii - endereço do seu procurador, desde que conste dos autos procuração 
com outorga de poderes específicos para recebimento de notificações.

seção iii
da conciliação ambiental

art. 44.  a conciliação ambiental poderá encerrar o processo de apuração 
de infrações ambientais, mediante a adoção das seguintes soluções legais:
i - parcelamento de multa simples;
II - pagamento antecipado com desconto em percentual a ser definido em decreto;
iii - pagamento de multa, passado o prazo para quitação com desconto em 
percentual a ser definido por decreto;
iv - conversão de multa em prestação de serviços de preservação, melho-
ria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
Parágrafo único.  a conciliação implica desistência de questionar, judicial 
ou administrativamente, a imposição da sanção pecuniária e de renúncia a 
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam as referidas 
impugnações.
art. 45.  compete ao Núcleo de conciliação ambiental realizar a audiência 
de conciliação ambiental para:
i - explanar ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a lavratura 
do auto de infração;
ii - apresentar as soluções legais possíveis para encerrar o processo; e
iii - homologar a opção do autuado por uma das soluções de que trata o 
art. 44 desta lei.
art. 46.  Não havendo encerramento do processo na forma prevista no 
art.44 desta lei, o auto de infração será julgado pela autoridade de pri-
meira instância.

seção iV
do Julgamento

art. 47.  da decisão de primeira instância caberá recurso à segunda instância.
§ 1°  a interposição de defesa ou de recurso não terá efeito suspensivo, 
salvo quanto à penalidade de multa.
§ 2°  Na hipótese de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, 
a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a 
pedido do recorrente, conceder efeito suspensivo ao recurso.
§ 3°  o efeito suspensivo não atinge as obrigações cíveis decorrentes da 
infração ambiental.
art. 48.  são órgãos para julgamento dos processos administrativos infra-
cionais, que compõem a estrutura do órgão ambiental:
i - Julgadoria de Primeira instância, responsável pelo julgamento em pri-
meira instância; e
ii - tribunal administrativo de recursos ambientais (tra), responsável 
pelo julgamento em grau de recurso e em segunda e última instância.
art. 49.  a análise e julgamento dos processos administrativos infracionais de-
verão observar a ordem cronológica de conclusão, observadas as hipóteses de 
prioridade de que trata esta lei.
art. 50.  É vedada, na fase recursal, a majoração da sanção decorrente de 
circunstância que não tenha sido apreciada quando do julgamento do auto 
de infração.

caPÍtULo Vi
das disPosiÇÕes FiNais e traNsitÓrias

art. 51.  Para os efeitos desta lei, entende-se por trânsito em julgado 
administrativo o momento processual em que proferido o julgamento pela 
autoridade julgadora de primeira instância e escoado o prazo legal sem in-
terposição de recurso, quando efetuado o pagamento do débito, ou, quan-
do proferido o julgamento pela autoridade julgadora de segunda instância 
e transcorrido o prazo para pagamento do débito.
Parágrafo único.  com o trânsito em julgado administrativo opera-se a 
preclusão para a reforma do julgado administrativo.
art. 52.  os recursos administrativos em trâmite no conselho Estadual de 
Meio ambiente (coEMa) serão encaminhados ao tribunal administrativo 
de recursos ambientais (tra) em até 90 (noventa) dias, a contar da vi-
gência desta lei.
art. 53.  os valores arrecadados com o pagamento de multas constituirão 
recursos do fundo Estadual do Meio ambiente (fEMa) e deverão ser exe-
cutados, preferencialmente, para fins de estruturação e apoio às operações 
fiscalizatórias.
Art. 54.  Durante a ausência de regulamentação estadual específica, serão 
aplicadas as legislações federais que tratam sobre conciliação ambiental e 
conversão de multa.
art. 55.  a lei Estadual n° 5.752, de 26 de julho de 1993, passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“art. 3°  ............................................
..........................................................
ii-a - Órgãos de Julgamento; 
..........................................................
XXviii - Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico; e
XXiX - Núcleo de conciliação ambiental.
.............................................................
.............................................................
art. 5°-Z  são órgãos para julgamento dos processos administrativos am-
bientais instaurados para apuração das condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente:
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i - a Julgadoria de Primeira instância, responsável pelo julgamento em 
primeira instância; e
ii - o tribunal administrativo de recursos ambientais (tra), responsável 
pelo julgamento em grau de recurso e em segunda e última instância.
Parágrafo único. o regimento interno dos órgãos de julgamento será regu-
lamentado por meio de decreto.
art. 5°-aa  compete à Julgadoria de Primeira instância analisar e julgar 
os processos administrativos para apuração de infrações ambientais, e 
quando necessário, os pedidos de conversão de multa e de conciliação 
ambiental.
§ 1°  o julgamento em primeira instância compete aos servidores que 
atendam aos requisitos previstos no art. 5°-aB desta lei.
§ 2°  os julgadores de primeira instância são impedidos de analisar e julgar 
os processos:
i - de interesse próprio, ou de seu cônjuge ou companheiro, ou parentes, 
consanguíneo e afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
ii - de interesse de pessoa jurídica de que eles ou seu cônjuge ou companheiro, 
ou parentes, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 
inclusive, sejam diretores, administradores, sócios, acionistas, membros do conse-
lho Fiscal, assessores ou a quem estejam ligados por vínculo profissional;
iii - em que tenham emitido manifestação ou parecer em processo de 
licenciamento ambiental.
art. 5°-aB  a Julgadoria de Primeira instância será integrada por servidores 
públicos estaduais, graduados em curso de nível superior, preferencial-
mente em ciências sociais aplicadas, e designados pelo titular do órgão 
ambiental estadual.
art. 5°-ac  deverá julgar-se suspeita a autoridade julgadora que tenha 
amizade íntima ou inimizade notória com o autuado, ou com pessoa dire-
tamente interessada no resultado do processo, ou com seus respectivos 
cônjuges, companheiros, parentes e afins até terceiro grau.
art. 5°-ad  compete ao tribunal administrativo de recursos ambientais 
(tra) analisar e julgar os recursos interpostos contra decisão de primeira 
instância e, quando necessário, os pedidos de conversão de multa e de 
conciliação ambiental.
art. 5°-aE  o tribunal administrativo de recursos ambientais (tra) com-
põe-se de 3 (três) conselheiros titulares, incluindo-se o Presidente, e 3 
(três) conselheiros substitutos, todos nomeados por ato do chefe do Poder 
Executivo Estadual.
§ 1°  a Presidência do tribunal administrativo de recursos ambientais é 
exercida pelo titular da secretaria de Estado de Meio ambiente e susten-
tabilidade (sEMas) e os demais conselheiros titulares serão escolhidos 
dentre os secretários adjuntos da sEMas. 
§ 2°  É assegurada a participação de autoridades ou personalidades, de 
reconhecido saber em suas especialidades, ou representantes da socieda-
de civil, a fim de opinarem sobre temas específicos nas sessões plenárias, 
na condição de convidados, com direito a voz e sem direito a voto.
§ 3°  os membros do tribunal administrativo de recursos ambientais 
(tra) são impedidos de discutir e votar nos expedientes:
i - de interesse próprio, ou de seu cônjuge ou companheiro, ou parentes, 
consanguíneo e afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
ii - de interesse de pessoa jurídica de que eles ou seu cônjuge ou com-
panheiro, ou parentes, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau, inclusive, sejam diretores, administradores, sócios, 
acionistas, membros do conselho fiscal, assessores ou a quem estejam 
ligados por vínculo profissional;
iii - em que houver proferido decisão sobre o mérito, na primeira instância.
§ 4°  o membro que se declarar suspeito não terá direito a voz e voto.
art. 5°-af  o tribunal administrativo de recursos ambientais (tra) tem a se-
guinte estrutura:
i - Presidência;
ii - Pleno;
iii - câmara técnica;
iv - secretaria-Geral.
Parágrafo único. É obrigatória a presença de ao menos 1 (um) conselheiro 
titular na sessão do Pleno do tribunal administrativo de recursos ambien-
tais (tra).
art. 5°-aG  caberá à câmara técnica emitir parecer circunstanciado para 
subsidiar as decisões do tribunal administrativo de recursos ambientais 
(TRA), além de outras atribuições definidas em regimento interno.
art. 5°-aH  À secretaria-Geral do tribunal administrativo de recursos am-
bientais (tra) cabe secretariar todas as atividades do Pleno e da câmara 
Técnica, além de outras atribuições definidas em regimento interno.
art. 5°-ai  ao Núcleo de conciliação ambiental (NUcaM), diretamente 
subordinados à diretoria de Gestão administrativa e financeira, compete 
realizar o agendamento, a audiência e a homologação da conciliação am-
biental, nos termos previstos em regulamento.
art. 6°  os órgãos colegiados de que tratam os arts. 2°-c e 2°-E serão 
regulamentados por meio de ato do chefe do Poder Executivo.
...........................................................
Art. 6°-B  O Fundo Estadual de Meio Ambiente (FEMA) tem por objetivo fi-
nanciar planos, programas, projetos, pesquisas e tecnologias que visem ao 
uso racional e sustentado dos recursos naturais, bem como as implemen-
tações voltadas ao controle, fiscalização, à defesa e à recuperação do meio 
ambiente, observadas as diretrizes da Política Estadual de Meio ambiente.
Parágrafo único.  O Fundo Estadual de Meio Ambiente (FEMA) poderá fi-
nanciar ações de políticas públicas a serem implementadas ou executadas 
pela secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade (sEMas).
...........................................................
art. 6°-l ............................................
...........................................................
§ 1°  os recursos arrecadados em função de multas por descumprimento 
da legislação ambiental deverão ser revertidos, no mínimo:

i - 20% (vinte por cento) para aplicação das ações de educação ambiental, 
no local de origem de ocorrência da infração;
ii - 20% (vinte por cento) ao instituto de desenvolvimento florestal e da Biodi-
versidade do Estado do Pará (idEflor-Bio), quando a infração for cometida em 
unidades de conservação; e
iii - 50% (cinquenta por cento) à secretaria de Estado de Meio am-
biente e sustentabilidade (sEMas).”
art. 56.  aos casos omissos, aplicam-se, subsidiariamente, a lei federal n° 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, o decreto federal n° 6.514, de 22 de julho 
de 2008, a lei Estadual n°. 5.887, de 9 de maio de 1995 e a lei Estadual n° 
8.972, de 13 de janeiro de 2020.
art. 57.  revoga-se:
i - o inciso vii, do art. 2°-c, da lei Estadual n° 5.752, de 26 de julho de 1993;
ii - as seções iii e iv do capítulo Xiv do título v, e seus arts. 118 a 146, 
da lei Estadual n° 5.887, de 9 de maio de 1995.
art. 58.  Esta lei entrará em vigor após 180 (cento e oitenta) dias da data 
de sua publicação, exceto o § 2° do art. 11 e arts. 44, 45, 54 e 55 desta 
lei, que entrarão em vigor na data de publicação com efeito ex tunc aos 
processos administrativos infracionais em curso no órgão ambiental, para 
fins de conciliação e conversão de multa.
Palácio do GovErNo, 11 de maio de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 797414

decreto de 11 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso iii e Xvii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto na resolução nº. 001, de 8 de março de 2019, do 
conselho superior de Polícia civil, homologada pelo decreto Estadual nº. 
121, de 23 de maio de 2019;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2020/813573,
d E c r E t a:
art. 1º fica concedida a Medalha ato de Bravura Policial civil ao servidor 
público aposentado no cargo de delegado de Polícia civil carlos EdU-
ardo PaisaNi dE MoraEs, matrícula nº. 5894821/1, por conduta que 
resultou na prática de ato de coragem excepcional e ultrapassou os limites 
normais do cumprimento do dever funcional, de modo que veio a repre-
sentar feitos úteis à sociedade na manutenção da segurança pública, pelos 
resultados alcançados e pelo exemplo positivo deles emanados.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação;
Palácio do GovErNo, 11 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto de 11 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso X, in fine, da Constituição do Estado do Pará; 
considerando o disposto no art. 4º, parágrafo único c/c art. 12, alínea “e”, da 
lei Estadual nº 5.249, de 29 de julho de 1985; 
considerando o disposto no art. 6º, §3º c/c art. 32, inciso iii, da lei Esta-
dual nº 8.388, de 22 de setembro de 2016;
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº. 
2021/682032 e os termos do Parecer nº 0000242/2022 da Procuradoria-
Geral do Estado - PGE,
d E c r E t a:
art. 1º. fica promovida, pelo critério de antiguidade, em ressarcimento de prete-
rição, a Oficial QOBM LEIDIANE DA SILVA SANTIAGO, da seguinte forma:   
i. ao Posto de caPitÃo QoBM, a contar de 25 de setembro de 2014; e
ii. ao Posto de MaJor QoBM, a contar de 25 de setembro de 2019. 
art. 2º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos 
a contar das datas estabelecidas nos incisos i e ii do art. 1º deste decreto. 
Palácio do GovErNo, 11 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 11 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii, da constituição Estadual, e
considerando a necessidade de cumprimento da decisão judicial proferida 
nos autos do Processo n° 0809169-16.2020.8.14.0000, em razão de Man-
dado de segurança impetrado por aUrÉlio Barros dE soUZa; 
considerando os termos do ofício nº 000758/2022 da PGE-GaB-Pcta, de 
5 de abril de 2022, da Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de dar 
cumprimento à decisão acima mencionada; 
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/418789;
r E s o l v E:
art. 1° Nomear, de acordo com o art. 34, §1° da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6°, inciso i, da lei Estadual n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, o candidato relacionado neste decreto, para exercer o 
cargo a seguir discriminado, com lotação na secretaria de Estado de Edu-
cação - sEdUc. 
carGo: ProfEssor classE i, NÍvEl a
19ª UrE: BElÉM
disciPliNa: MatEMática
aUrÉlio Barros dE soUZa 
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Palácio do GovErNo, 11 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
autorizar JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, secretário de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade, e raUl ProtáZio roMÃo, secretá-
rio adjunto de Gestão de recursos Hídricos e clima, a viajarem para da-
vos-Klosters/Suíça, no período de 21 a 28 de maio de 2022, a fim de 
acompanharem o Exmo. sr. Governador do Estado no fórum Econômico 
Mundial – reunião anual 2022, devendo responder pelo Órgão na ausência 
do titular, rodolPHo ZaHlUtH Bastos, secretário adjunto de Gestão e 
regularidade ambiental. 
Palácio do GovErNo, 11 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
autorizar EvErtoN viEira varGas, coordenador de relações internacio-
nais, a viajar para davos-Klosters/suiça, no período de 21 a 28 de maio de 
2022, a fim de acompanhar o Exmo. Sr. Governador do Estado no Fórum 
Econômico Mundial – reunião anual 2022.
Palácio do GovErNo, 11 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto de 11 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará. usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando a lei complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021, 
que revoga dispositivos da lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985; e
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/121420,
d E c r E t a:
art. 1° ficam convocados, pelo período de 2 (dois) anos, os Policiais Milita-
res da reserva remunerada, a seguir nominados, de acordo com o artigo 
78, §2° da lei complementar Estadual n° 142, de 16 de dezembro 2021:
sUB tEN PM rr rG 9550 carlos dEMEtrio BorGEs da silva
sUB tEN PM rr rG 13789 JosÉ JacEMir Barata fErrEira
sUB tEN PM rr rG 14257 cHarllEs NaZarENo favacHo da silva
1° sGt PM rr rG 24012 aNtoNio cliK dE Paiva BEZErra
2° sGt PM rr rG 10653 JosÉ da silva PErEira
2° sGt PM rr rG 17009 rEGiNaldo carvalHo riBEiro
3° sGt PM rr rG 13982 alBErto carlos da silva fraNco
3° sGt PM rr rG 22454 ivaN rodriGUEs da silva
cB PM rr rG 12737 stENio roMUlo dE araUJo silva
cB PM rr rG 22117 raiMUNdo Edvaldo MElo
cB PM rr rG 9583 JosÉ MEssias Batista da silva
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GovErNo, 11 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 11 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará. usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando a lei complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021, 
que revoga dispositivos da lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985; e
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/120490,
d E c r E t a:
art. 1° ficam convocados, pelo período de 2 (dois) anos, os Policiais Milita-
res da reserva remunerada, a seguir nominados, de acordo com o artigo 
78, §2° da lei complementar Estadual n° 142, de 2021:
sUB tEN PM rr rG 15948 satUrNiNo BarBosa dE soUZa JÚNior
1º sGt PM rr rG 15291 lUis carlos PiNHEiro
1° sGt PM rr rG 13739 Elias alMEida da costa
2° sGt PM rr rG 16516 Maria dUlcilÉa BENJaMiN MoNtEiro
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GovErNo, 11 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 11 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará; e
considerando a lei complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021, 
que revoga dispositivos da lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no processo nº 
2022/96507; 
d E c r E t a:
art. 1º. fica renovada a convocação, pelo período de 2 (dois) anos, dos Bom-
beiros Militares da reserva remunerada a seguir nominados, de acordo com 
o art. 78, §2º da lei complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021.   
st BM rr cislENE dos saNtos PiNHEiro
st BM rr ElEM cristiNa GoNÇalvEs alMEida
st BM rr firMiNa fUrtado dos saNtos
st BM rr fraNcisco das cHaGas carvalHo filHo
st BM rr GlaUtEr Márcio fErrEira Mafra
st BM rr Maria do socorro rodriGUEs dE assUNÇÃo
st BM rr PaUlo HENriQUE MiraNda dE olivEira
st BM rr rUBENita triNdadE dE soUZa
2º sGt BM rr isaias dE soUZa costa

art. 2º. Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 22 de janeiro de 2022.
Palácio do GovErNo, 11 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 11 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado, e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, ambos da lei Estadual nº 
5.251, de 31 de julho 1985
considerando os termos do Processo nº 2022/388762, 
d E c r E t a:
art. 1º. cessar o motivo pelo qual o cEl rr QoBM lUiZ fErNaNdo ca-
JaNGo PErEira, Mf: 5267595-1, foi colocado à disposição da secretaria 
Nacional de segurança Pública (sENasP).
art. 2º reverter ao serviço ativo do corpo de Bombeiros Militar do Pa-
rá-cBMPa, o cEl rr QoBM lUiZ fErNaNdo caJaNGo PErEira, Mf: 
5267595-1, por ter cessado o motivo de sua permanência na secretaria 
Nacional de segurança Pública (sENasP).
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 11 de março de 2022. 
Palácio do GovErNo, 11 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 11 de Maio de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado, e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, ambos da lei Estadual n° 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 2022/335010,
r E s o l v E:
art. 1° cessar o motivo pelo qual o tEN cEl QoPM rG 27042 GUilHErME 
cElso roBErt JUNior, foi colocado à disposição da secretaria de Estado 
de segurança e defesa social – sEGUP.
art. 2° reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, o tEN 
cEl QoPM rG 27042 GUilHErME cElso roBErt JUNior, por ter cessado 
o motivo de sua permanência na secretaria de Estado de segurança Públi-
ca e defesa social – sEGUP.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 21 de março de 2022.
Palácio do GovErNo, 11 dE Maio dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

errata
No Decreto de 6 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº. 34.925, de 7 de abril de 2022, página 11 coluna 1, que trata da auto-
rização de férias de Karla lEssa BENGtsoN, Presidente do instituto de de-
senvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio:
onde se lê: ..., no período de 4 a 18 de maio de 2022,...
Leia-se: ..., no período de 16 a 30 de maio de 2022,...

Protocolo: 797415

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 598/2022 - ccG, de 11 de Maio 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 dos Processos 2022/553380, 
r E s o l v E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar para Monte alegre, de 6 a 7 de maio de 2022, 
a fim de cumprir agenda institucional, concedendo para tanto 1e ½ (uma 
e meia) diária.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 11 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 599 /2022- ccG, de 11 de Maio 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. 2022/570141,
r E s o l v E:
autorizar JoÃo cHaMoN NEto, secretário regional de Governo do sudes-
te do Pará, a viajar no trecho Marabá/abel figueiredo/Marabá, no dia 10 
de maio 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, 11 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
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Portaria Nº 600/2022 - ccG, de 11 de Maio 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. 2022/568409,
r E s o l v E:
exonerar, a pedido, MarcUs roGÉrio foNsEca PiNto do cargo em co-
missão de titular de delegacia, código GEP-das-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 26 de abril de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 11 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 601/2022 - ccG, de 11 de Maio 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. 2022/564546,
r E s o l v E:
exonerar, a pedido, rafaEla stHEfaNY da silva do cargo em comissão 
de chefe de serviços, código GEP-das-011.1, com lotação na Polícia civil, 
a contar de 1º de maio de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 11 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 602/2022 - ccG, de 11 de Maio 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. 2022/563039,
r E s o l v E:
i. exonerar victor alaX MENEZEs Bastos do cargo em comissão de 
supervisor, código GEP-das-011.2, com lotação na secretaria de Estado 
de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
ii. nomear fáBio aQUiNo coElHo no cargo em comissão de supervisor, 
código GEP-das-011.2, com lotação na secretaria de Estado de desenvol-
vimento agropecuário e da Pesca.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 11 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 603/2022 - ccG, de 11 de Maio 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. 2022/563039,
r E s o l v E:
i. exonerar  PEdro PaUlo GoNÇalvEs rodriGUEs do cargo em comissão 
de Gerente, código GEP-das-011.3, com lotação na secretaria de Estado 
de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
ii. nomear EtiENNE valÉria dE aBrEU liMa no cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-das-011.3, com lotação na secretaria de Estado de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 11 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 604/2022 - ccG, de 11 de Maio de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fe-
vereiro de 2011, 
r E s o l v E:
exonerar aNa livia castro da silva do cargo em comissão de asses-
sor, código GEP-das-012.3, com lotação na casa civil da Governadoria do 
Estado.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 11 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 605/2022 - ccG, de 11 de Maio de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E s o l v E:
exonerar MarcilENE da silva olivEira do cargo em comissão de as-
sistente técnico ii, código GEP-das-012.5, com lotação no Gabinete do 
secretário Extraordinário.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 11 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 797416

Portaria Nº 766/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2022/570529, de 10 de maio 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 BraGaNÇa/ ParaGoMiNas /Pa, no período de 11 a 14/05/2022.

servidor objetivo

aUGUsto cEZar coElHo costa, cPf 648.935.962-68, matrícula 
funcional nº 5918089/2, cargo assistente operacional ii, lotado na 

coordenadoria de transportes.

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

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 11 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 767/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2022/572695, de 10 de maio 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 ParaGoMiNas/Pa, no período de 14 a 15/05/2022.

servidor objetivo

ElissaNdro GoMEs dE farias, cPf 832.410.274-49, matrícula fun-
cional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo assEssor adMiNistrativo 

iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 11 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 768/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2022/570595, de 10 de maio 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 aUGUsto corrÊa/Pa, no período de 11 a 12/05/2022.

servidora objetivo

faBio aMoriM dos saNtos, cPf 572.964.722-00 matrícula fun-
cional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor administrativo 

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 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, 11 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 797418
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desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 765/2022-crG, de 11 de Maio de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsidEraNdo o Processo Nº. 2022/576767, de 11/05/2022.
rEsolvE:
dEsiGNar, a servidora NatalliE Wood alMEida araÚJo cHavEs, id. 
funcional nº. 6403789/1, ocupante do cargo de chefe de Gabinete, lotada 
no centro regional de Governo do sudeste do Pará, para responder pela 
coordenadoria da área de administração e finanças, durante o gozo de 
férias do titular, no período de 06/06/2022 a 05/07/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 11 de Maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 797288

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº. 20/2022-ccG/Pa
coNtrato Nº. 20/2022-ccG/Pa.
oBJEto: contratação de empresa especializada na locação de veículos au-
tomotores terrestre, na modalidade continuada, visando atender as neces-
sidades do Núcleo de representação do Governo do Estado do Pará, em 
Brasília/df.
fUNdaMENto:lei 8.666/93, lei nº 8.078/90, lei complementar nº 
123/2006 e demais regras do direito Público e Privado.
assiNatUra: 09/05/2022.
viGÊNcia:09/05/2022 a 08/05/2023
valor: r$104.136,00 (cento e quatro mil cento e trinta e seis reais)
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENto:
Órgão: 11105; função: 04; sub - função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339033; ação: 234205;
coNtrataNtE: casa civil da GovErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: NortE locadora dE vEicUlos EirEli, inscrita no cNPJ 
sob o n°.08.949.785/0001-55.
ordENador
luciana Bitencourt soares
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 797294

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 757/2022-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; e
coNsidEraNdo o processo n° 2022/570614, de 10 de maio de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar o servidor a abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aUGUsto corrÊa/Pa, no período de 11 a 12/05/2022.

servidor objetivo

PaUlo cicEro Barros da rocHa, cPf nº 604.064.532-68, 
matrícula funcional nº 55589364/1, aux. de Procuradoria, lotado 

na Procuradoria Geral do Estado.

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 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, 11 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 758/2022-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° 2022/573098, de 10 de maio de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de castaNHal/ cUrUÇa/ tErra alta/ MaraPaNiM/ iNHaNGaPi/ sÃo 
fraNcisco do Pará/ iGaraPÉ aÇÚ/Pa, no período de 16 a 20/05/2022.

servidor objetivo

ivaldo JosÉ PiMENtEl, matrícula funcional nº 5784565/1, 
cPf 186.289.072-20, cargo secretário de Gabinete, lotado na 

secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda Pública da secretaria Extraordi-
nária de Produção, nos referidos municípios.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 11 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 759/2022-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° 2022/570506, de 10 de maio 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 BraGaNÇa / ParaGoMiNas/Pa, no período de 11 a 14/05/2022.

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 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 11 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 760/2022-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° 2022/570564 de 10 de maio de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os municípios 
de aUGUsto corrÊa/ ParaGoMiNas/Pa, no período de 11 a 14/05/2022.

servidor objetivo

lUciENNE BaNdEira PiNto, cPf 207.295.102-04, matrícula 
funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 

do Governador.

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

 

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 11 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 761/2022-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° 2022/570633, de 10 de maio 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 BraGaNÇa/Pa, no período 11 a 12/05/2022.

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, 11 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 762/2022-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° 2022/564808, de 9 de maio 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 terra alta/Pa, no período de 12 a 13/05/2022.

servidora objetivo

JosE divaN saNtos da PENHa, cPf 121.136.972-20, matrícula 
funcional nº 19658/ 1, ocupante do cargo de auxiliar de ativida-
des agropecuárias, lotado na diretoria de Gestão de logística.

 
dar apoio logístico, a secretaria de Produção, 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, 11 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 763/2022-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° 2022/573069, de 10 de maio de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os muni-
cípios de MaraBá/ PalEstiNa do Pará/ BrEJo GraNdE do araGUaia/ 
sÃo doMiNGos do araGUaia/ saNtaNa do araGUaia/ sÃo GEraldo 
do araGUaia/ PiÇarra/ XiNGUara/Pa, no período de 11 a 15/05/2022.

servidora objetivo
vÂNia lÚcia soUZa dE olivEira, cPf 267.167.392-20, ma-
trícula funcional nº 5918296/3, ocupante do cargo de chefe de 

Gabinete, lotada na secretaria Extraordinária de Produção.

cumprir agenda Pública da secretaria Extraordinária 
de Produção, nos referidos municípios.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 11 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 764/2022-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° 2022/573017, de 10 de maio de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de saNta Maria das BarrEiras/ saNtaNa do araGUaia/Pa, no perío-
do de 11 a 14/05/2022.

servidor objetivo
aNtoNio JosÉ da silva saNtos, matrícula funcional nº 57189479/2, 
cPf 467.658.752-04, chefe de Gabinete, lotado na secretária Extraor-

dinária de Produção.

cumprir agenda Pública da secretaria Extraordi-
nária de Produção, nos referidos municípios.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 11 de maio de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 797119

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

errata
.

errata ao 4º terMo aditiVo do coNtrato adMiNistratiVo 
nº 003/2018  -cMG
ProtocoLo NÚMero: 704768
PUBLicado No doe Nº 34.701, de 16 de seteMBro de 2021.
onde se lê:
“cláUsUla sEGUNda – do rEaJUstE coNtratUal E valor GloBal
Por meio do presente Termo de Aditivo, fica reajustado o valor global de 
r$ 154.728,00 (cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e oito 
reais) com o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), mediante utili-

zação da variação do iGP-M (Índice Geral de preço do Mercado), referente 
o contrato administrativo 003/2018-cMG, passando a ser o valor global de 
r$ 193.410,00 (cento e noventa e três mil, quatrocentos e dez reais), a 
partir da publicação do presente instrumento.”.
Leia-se:
“cláUsUla sEGUNda – do acrÉsciMo coNtratUal E valor GloBal
Por meio do presente Termo de Aditivo, fica acrescido o percentual de 25% 
(vinte e cinco por cento) no valor global de r$ 154.728,00 (cento e cin-
quenta e quatro mil, setecentos e vinte e oito reais) referente ao contrato 
administrativo nº 003/2018 - cMG, alterado através de seu 2º termo de 
apostilamento, passando a ser o valor global de r$ 193.410,00 (cento e 
noventa e três mil, quatrocentos e dez reais), a partir da publicação do 
presente instrumento.”.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa Militar da GovErNadoria do Estado, 11 dE Maio dE 2022.
osMar viEira da costa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 797381

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 009/2022-cMG
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da casa Militar da GovErNadoria, escrito no cNPJ/Mf 
sob nº 07.313.542/0001-63, e a empresa coNsUltrE – coNsUltoria E 
trEiNaMENto ltda, cNPJ: 36.003.671/0001-53, insc. Estadual: isento - 
insc. Municipal: 24.687-0. Endereço: av. champagnat, 645, Ed. Palmares, 
3º andar – centro – 29.100-011 – vila velha, Espírito santo telefone: (27) 
3340-0122 / (27) 9 8179-1115 - site: www.consultre.com.br - E-mail: 
consultre@consultre.com.br.
do oBJEto: contratação de pessoa jurídica para atualização e capaci-
tação de servidores desta casa Militar da Governadoria do Estado, que 
atuam na esfera orçamentária, financeira e contábil, de forma a garantir 
a aplicação da norma ora em modificação, assegurando maior eficiência e 
eficácia à Administração Pública, bem como, propiciando maior segurança 
técnica e jurídica aos partícipes, em consonância com o Parecer Jurídico 
030/2022 – assJUr cMG Pa, acostado aos autos do Processo Eletrônico – 
PaE 2022/501571.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso ii, 
c/c art. 13, inciso vi, da lei federal 8.666/93 e da súmula tcU nº 252.
valor EstiMado: r$: 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais), 
conforme classificação orçamentária a seguir:
rEcUrsos orÇaMENtários:

funcional Programática 04.128.1508.8912 – capacitação de agentes Públicos

Natureza da despesa 33.90.39.48 – outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica / serviço de seleção e treina-
mento

ação detalhada 260842
Plano interno 4120008912c

fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários)

foro: comarca de Belém – Estado do Pará.
data: Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
casa Militar da GovErNadoria do Estado do Pará
osMar viEira da costa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 796943
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 009/2022-cMG
considerando o Parecer Jurídico 030/2022 – assJUr cMG Pa, reconhe-
ço e ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 009/2022 – CMG 
Pa, com fulcro no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, inciso vi, da lei federal 
8.666/93 e da súmula tcU nº 252, visando à despesa com a contrata-
ção de pessoa jurídica para atualização e capacitação de servidores desta 
casa Militar da Governadoria do Estado, que atuam na esfera orçamen-
tária, financeira e contábil, de forma a garantir a aplicação da norma ora 
em modificação, assegurando maior eficiência e eficácia à Administração 
Pública, bem como, propiciando maior segurança técnica e jurídica aos 
partícipes, pela empresa coNsUltrE – coNsUltoria E trEiNaMENto 
ltda, cNPJ: 36.003.671/0001-53, insc. Estadual: isento - insc. Municipal: 
24.687-0. Endereço: av. champagnat, 645, Ed. Palmares, 3º andar – cen-
tro – 29.100-011 – vila velha, Espírito santo telefone: (27) 3340-0122 
/ (27) 9 8179-1115 - site: www.consultre.com.br - E-mail: consultre@
consultre.com.br, conforme documentação anexada aos autos do Processo 
Eletrônico – PaE 2022/501571.
valor EstiMado: r$: 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais).
 Belém/Pa,  11 de maio de 2022.
casa Militar da GovErNadoria do Estado do Pará
osMar viEira da costa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 796944

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 388/2022 – di/cMG, 
de 11 de Maio de 2022

objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado.Município de origem: Belém/Pa;destino: rondon 
do Pará/Pa e abel figueiredo/Pa;Período: 07 a 11/05/2022;Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada);servidores: 3º sGt PM fabrício 



12  diário oficial Nº 34.968 Quinta-feira, 12 DE MAIO DE 2022

fernando tavares Juca, Mf nº 54195433/2, 3º sGt PM Bruno oseas silva 
dos santos, Mf nº 57199652/2, sd PM rG ithatiele viana Macieira, Mf nº 
6401682/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno.ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 797135
eXtrato de Portaria Nº 389/2022 – di/cMG, 

de 11 de Maio de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado.Município de origem: Belém/Pa;destino: tailândia/
Pa;Período: 08 a 10/05/2022;Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 
2,0 (pousada);servidor: 3º sGt r/r PM claudionor Maria lobato, Mf nº 
5126070/3;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno.ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 797136
eXtrato de Portaria Nº 390/2022 – di/cMG, 

de 11 de Maio de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado.Município de origem: Belém/Pa;destino: Marabá/
Pa;Período: 07 a 10/05/2022;Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 
3,0 (pousada);servidor: 2º sGt r/r PM sandra regina cardoso da silva, 
Mf nº 05673704/4;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 797144
eXtrato de Portaria Nº 391/2022 – di/cMG, 

de 11 de Maio de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Belém/
Pa;destino: tailândia/Pa;Período: 08 a 10/05/2022;Quantidade de diárias: 
3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);servidor: 3º sGt PM Mario alesandro 
araujo ferreira, Mf nº 57199471/2;Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar vieira 
da costa Junior.

Protocolo: 797147
eXtrato de Portaria Nº 392/2022 – di/cMG, 

de 11 de Maio de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Be-
lém/Pa;destino: augusto corrêa/Pa e Bragança/Pa;Período: 10 a 
12/05/2022;Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);ser-
vidores: 1º sGt PM Manoel Jacinaldo alves cota, Mf nº 5420105/3, 3º sGt 
PM diogo arakem Moura santana de oliveira, Mf nº 54195422/2, cB PM 
José Maria da silva Junior, Mf nº 4219260/2;Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar 
vieira da costa Junior.

Protocolo: 797151
eXtrato de Portaria Nº 393/2022 – di/cMG, 

de 11 de Maio de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Belém/
Pa;destino: Xinguara/Pa e rio Maria/Pa;Período: 10 a 14/05/2022;Quan-
tidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada);servidores: 3º sGt PM 
antonio donato cereja de Brito Junior, Mf nº 54194230/3, cB PM robson 
fernandes furtado, Mf nº 4219922/2, cB PM aldo vandamme silva Pessoa, 
Mf nº 4218818/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 797153
eXtrato de Portaria Nº 394/2022 – di/cMG, 

de 11 de Maio de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Belém/
Pa;destino: Marabá/Pa;Período: 07 a 10/05/2022;Quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);servidores: 2º sGt PM Hernani 
farias de sousa, Mf nº 5584833/2, sd PM Marília castro alves, Mf nº 
6401403/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno.ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 797154
eXtrato de Portaria Nº 395/2022 – di/cMG, 

de 11 de Maio de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Belém/
Pa;destino: são Paulo/sP;Período: 09/05/2022;Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação);servidor: MaJ QoPM Khistian Batista castro, Mf nº 
57198337/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 797160
eXtrato de Portaria Nº 396/2022 – di/cMG, 

de 11 de Maio de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Be-
lém/Pa;destino: Marabá/Pa e Bom Jesus do tocantins/Pa;Período: 08 a 
10/05/2022;Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);ser-
vidores: MaJ QoPM adriano rogério dantas Monteiro, Mf nº 54192566/2, 
3º sGt PM osvaldo lima de araujo Junior, Mf nº 57199496/2, cB PM frank 
Bruno Egues ribeiro, Mf nº 4219048/3, cB PM diego Giovani Barbosa do 
Nascimento, Mf nº 57223624/3, sd PM luciano audai ferreira Pereira, Mf 
nº 6402188/3, sd PM renan da silva Pinho, Mf nº 5922322/3;Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: 
cEl QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 797162
eXtrato de Portaria Nº 397/2022 – di/cMG, 

de 11 de Maio de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Belém/
Pa;destino: rondon do Pará/Pa;Período: 09 a 10/05/2022;Quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);servidores: 1º tEN QoPM victor 
lincoln da cunha Barros, Mf nº 4220541/3, sUB tEN PM adilson Barbosa 
da silva, Mf nº 5701082/3, cB PM raimundo Hélio Pereira de lima, Mf nº 
57232600/2, cB PM antonivaldo rodrigues alcantara, Mf nº 57222607/2, 
sd PM Naslo Enrique sousa Pereira, Mf nº 64013151/2;Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl 
QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 797165

eXtrato de Portaria Nº 398/2022 – di/cMG, 
de 11 de Maio de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Belém/
Pa;destino: abel figueiredo/Pa;Período: 09 a 11/05/2022;Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);servidores: 2º tEN QoPM lúcio 
Allan Romano de Melo, MF nº 57218012/2, 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;Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar 
vieira da costa Junior.

Protocolo: 797168
eXtrato de Portaria Nº 399/2022 – di/cMG, 

de 11 de Maio de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Belém/
Pa;destino: tailândia/Pa;Período: 09 a 10/05/2022;Quantidade de di-
árias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);servidores: 1º tEN QoPM igor 
alessandro leal farah, Mf nº 4220563/2, 3º sGt PM Marcos Paulo silva 
do Nascimento, Mf nº 54193024/2, 3º sGt PM daniel dos santos carva-
lho, Mf nº 54194238/3, 3º sGt PM osmar da conceição Moraes de sousa 
Junior, Mf nº 57200026/3, sd BM luiz felipe oliveira Brescovit, Mf nº 
5932551/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno.ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 797308
eXtrato de Portaria Nº 400/2022 – di/cMG, 

de 11 de Maio de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Belém/
Pa;destino: aurora do Pará/Pa;Período: 13 a 15/05/2022;Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (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 Junior.

Protocolo: 797311

 eXtrato de Portaria Nº 033/2022 – sF/cMG, 
de 11 de Maio de 2022

suprido: cassio taBaraNÃ silva, Mf nº 5807867/2, diretor de operações;
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
valor: r$ 8.800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 (Material de consumo) – r$ 4.400,00;
Elemento de despesa: 33.90.39 (outros serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica) – r$ 4.400,00;
fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador de despesa: osmar vieira da costa Junior, cEl QoPM.        

Protocolo: 797402

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 220/2022-PGe.G., 10 de maio de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais…
rEsolvE:
coNcEdEr, ao servidor João Brito Barata, id. funcional nº 3154513/1, 30 
(trinta) dias de licença prêmio, referente a 2ª parcela do triênio 2004/2007, 
no período de 16.05 a 14.06.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 796849

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

diÁria
.

Portaria 112/2022-GaB/seac
Belém Pa 11 de maio de 2022
o sEcrEtário da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE articUla-
ÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo o MEMo nº 031/2022 - GaB/sEac; Processo nº 
2022/558357
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor abaixo 2,5 (duas e meia) diárias no período de 
10/05/2022 a 12/05/2022, ao município de Parauapebas, no Estado do 
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Pará, tendo em vista a fim de viabilizar a implementação das ações do 
territórios Pela Paz - terPaz no para acompanharem os ajustes necessários 
à formalização do instrumento acima mencionado.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5900291-2 aNa PatrÍcia PiNHEiro da costa 007.015.532-63
5945654-2 JUlio alEJaNdro QUEZada JElvEs 296.326.840-87

dÊ-sE ciENcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário, 11 de maio de 2022
ricardo Brisolla BalEstrEri
secretário de Estado - sEac
Portaria 113/2022-GaB/seac
Belém Pa 11 de maio de 2022
o sEcrEtário da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE articUla-
ÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo o Mem 005/2022 – caf/sEac; Processo nº 2022/565741
rEsolvE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 4,5 (quatro e meia) diárias no período 
de 10/05/2022 a 14/05/2022, tendo em vista o recolhimento de docu-
mentação para fins de assinatura de Contrato Temporário dos aprovados 
no Processo de Seleção Simplificada (PSS) em razão da proximidade da 
inauguração da UsiPaZ de canaã dos carajás.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5959650-1 JodsoN fErrEira riBEiro 685.934.302-87
5956260-1 EMYllY ModEsto olivEira da silva 053.330.512-83
5962435-1 ZadiEl lEvi MoNtEiro do EsPirito saNto 372.715.552-34

dÊ-sE ciENcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário, 11 de maio de 2022.
ricardo Brisolla BalEstrEri
secretário de Estado - sEac
Portaria 114/2022-GaB/seac
Belém Pa, 11 de maio de 2022
o sEcrEtário da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE articUla-
ÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNsidEraNdo Mem. 061/2022 – diPaZ/sEac- Processo nº 2022/557807
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, 13,0 (treze) diárias, como complementa-
ção de diárias, concedidas pelo processo de n° 2022/493961, ao servidor 
abaixo descrito, para permanência na cidade de Parauapebas de 08 a 20 
de maio de 2022, a serviço de interesse público.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5947830-2 artUr MaGNo dE carvalHo 018.837.372-14

dÊ-sE ciENcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário, 11 de maio de 2022
ricardo Brisolla BalEstrEri
sEcrEtário dE Estado
Portaria 115/2022-GaB/seac
Belém Pa 11 de Maio de 2022
o sEcrEtário da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE articUla-
ÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo o MEMo nº 03/2022 - Nri/sEac; Processo nº 
2022/556025
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor abaixo 9,5 (nove e meia) diárias no período de 
11/05/2022 a 20/05/2022 no município de Parauapebas, no Estado do 
Pará, cujo objetivo será o desempenho de atividades essenciais durante os 
preparativos e durante a inauguração da Usina da Paz naquele Município.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

5953276-2 fraNcisco raiNEro dE soUsa filHo 051.433.052- 09

dÊ-sE ciENcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário 11 de Maio de 2022.
ricardo Brisolla BalEstrEri
secretário de Estado - sEac
Portaria 116/2022-GaB/seac
Belém Pa 11 de maio de 2022
o sEcrEtário da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE articUla-
ÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo o 2022/557386
rEsolvE:
coNcEdEr aos servidores e diárias conforme discriminação abaixo, para 
contribuírem com a finalização das estruturas físicas e gerenciais da USI-
PAZ de Parauapebas - PA, bem como, os princípios, metodologias e filosofia 
do Programa territórios pela Paz, para que garantam as condições plenas 
de funcionamento a partir do dia de sua inauguração.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF PerÍodo QUaNt 
diÁrias

5956643-1 EdENilsoN dE liMa soUZa 852.693.872-04 09 a 20/5/2022 11,5

5112451-1 EstHEr BEatriZ silva castaNEira 170.751.812-20 09 a 20/5/2022 11,5

5804531-4 JoaNa darc loPEs olivEira soUsa 463.577.932-72 09 a 20/5/2022 11,5

5434211-5 tÂNia sUEli do rosário corrEa 303.004.522-68 11 a 20/5/2022 9,5

dÊ-sE ciENcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário, 11 de maio de 2022.
ricardo Brisolla BalEstrEri
secretário de Estado - sEac

Protocolo: 797015
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

Portaria
.

Portaria Nº 099 de 11 de Maio 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
dEsiGNa o GEstor dE ParcEria e seu suplente, conforme previsto na 
lei 13.019/2014 e alterações.
Nº do tErMo dE foMENto: 06.2022 - aÇÃo social catÓlica BEato
JosÉ dE aNcHiEta, inscrita no cNPJ: 11.099.945/0001-29
oBJEto: o presente termo de fomento tem por objeto a Execução do 
PROJETO DE PROTAGONISMO SOCIAL, que visa promover oficinas e cursos 
de capacitação cultural em cinco bairros da região metropolitana de Belém.
data dE iNÍcio da dEsiGNaÇÃo: 11/05/2022
titUlar GEstor da ParcEria: Patrícia de lima ferreira, identidade fun-
cional: 55588559, assessora operacional
sUPlENtE do GEstor da ParcEria: Jhon Keven cavalcante campos, 
chefe de Gabinete, identidade funcional: 5948814/1
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 796982

coNtrato
.

eXtrato do terMo coLaBoraÇÃo Nº 001/2021
objeto: o presente tErMo dE colaBoraÇÃo, decorrente de dispensa de 
chamamento Público nº 001/2022, tem por objeto execução do Projeto 
rEsGataNdo vidas que visa conscientizar jovens quanto a importância 
do diálogo para prevenção ao suicídio de forma clara e objetiva através de 
palestras e dinâmicas de grupo, bem como formar agentes interventores 
municipais através de capacitação nas escolas dos diretores, Professores,
Coordenadores e outros profissionais da área educacional. Esses agentes 
integraram a rede de apoio gerida pelo instituto Esperança para apoio 
permanente.
- coNtrataNtE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
- coNtratada: iNstitUto EsPEraNÇa – iNEsP inscrita no cNPJ: 
30.553.258/0001-86
- da viGÊNcia: entrará em vigor na da data de sua publicação pelo perí-
odo de 6 meses.
- dotaÇÃo:
funcional Programática: 14.422.1500.8815 (Pólo de inclusão ParaPaZ)
Elemento de Despesa: 3350-41.06 (Contribuições/ instituições sem fins 
lucrativos)
fonte de recursos: 0301– (superávit)
ação: 227161
Pi: 22dEMG00240
valor: r$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
contrapartida: r$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais)
- fUNdaMENtaÇÃo lEGal: o presente termo será regido pelo disposto na 
lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes lei 
de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, na lei nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 com suas atualizações posteriores.
Belém, 11 de Maio de 2022
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 797181

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022
o Presidente da fundação ParáPaZ, designado através do decreto publi-
cado no doE nº 34.490, no uso de suas atribuições, e após recomendação 
e constatação das exigências legais relativas ao processo licitatório pela 
Procuradoria fundacional, conforme Parecer Jurídico nº 136/2022 e con-
trole interno nº 046/2022, resolve:
HoMoloGar objeto da presente licitação contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de MáQUiNa dE costUra, por meio do Projeto 
“ParáPaZ solidário” que visa atender ribeirinhos em situação de falta 
de emprego e renda, apoio a mulheres provedoras que são chefes de famí-
lia, grávidas em situação de vulnerabilidade social e atender qualquer pes-
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soa em situação de vulnerabilidade social e econômica como forma mínima 
de humanizar os aspectos causados pela pandemia do covid-19, no que se 
refere a fome, conforme especificações, estimativas de quantidades e valo-
res contidos do anexo i (termo de referência) deste Edital e seus anexos.
dENisE l f Barros EirEli, cNPJ: 26.986.764/0001-91, vencedora do 
itEM 10, 2000 máquinas de costura, pelo valor unitário de r$ 399,00 
(trezentos e noventa e nove reais), totalizando o valor de r$ 798.000,00 
(setecentos e noventa e oito mil reais)
Em consequência, fica autorizada a elaboração do respectivo contrato.
Publique-se.
Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 797189

diÁria
.

Portaria Nº 098 de 11 de Maio 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.
coNsidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rEsolvE:
Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 10 (dez) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, para realização da caravana de 
cidadania nos municípios de tucuruí, Marabá, Parauapebas, redenção e 
altamira, no período de 16 a 26 de maio de 2022.

serVidor MatrÍcULa
alberto fernandes Melo 5949869/1
aluízio lobato torres 57174396/6

anderson luiz de souza castro 5949112/1
anderson vieira acioles 5946715/1

Bruna cristina castelo Branco correa 5953719/1
carlos sergio de aragão valente 5678420/3

claudilene souza Maia 5894774/3
deyse do socorro de oliveira coutinho 5963376/1

Giselle samara vitelli souza 5953783/1
indira olgarina de Moura Pinto 5925092
isabella fernanda ferreira lobo 5922940/2

John fabrício correa duarte 5953802/1
larissa Gonçalves rocha 5953742/1

luana Natasha da silva ribeiro 5960402/1
Marcos vinicius farias ferreira 5946744/1

Micaely carneiro da silva 5953758/1
Monica tapajós da silva 57218121/5

renan ferreira de freitas 5953736/1
renato santos da silva 5946708/1
sandy Brown Barata 5917262/2

tiago da Paixão da Gama 5953779/1

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente
fundação ParáPaZ

Protocolo: 796877

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato terMo de JUstiFicatiVa de disPeNsa
de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 001/2022
Processo Nº 2022/411513
objeto: o Projeto rEsGataNdo vidas visa conscientizar jovens quanto a 
importância do diálogo para prevenção ao suicídio de forma clara e objeti-
va através de palestras e dinâmicas de grupo, bem como formar agentes 
interventores municipais através de capacitação nas escolas dos diretores, 
Professores, Coordenadores e outros profissionais da área educacional. Es-
ses agentes integraram a rede de apoio gerida pelo instituto Esperança 
para apoio permanente.
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNtratada: iNstitUto EsPEraNÇa –iNEsP, cNPJ:30.553.258/0001-86
JUstificativa PEla disPENsa
Considerando as especificidades da Lei nº 13.019/2014 quanto à dispensa 
do chamamento público, ato respaldado na mesma lei, em seu artigo 30, 
inciso vi, bem como no decreto Estadual nº 1.835/2017;
considerando que a organização da sociedade civil, iNstitUto EsPEraN-
ÇA –INESP, associação civil, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, 
com duração indeterminada, conforme especificado em seu Estatuto;
considerando a capacidade técnica e operacional para execução da proposta 
apresentada para a celebração de parceria junto a este órgão fundacional.
considerando as atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, 
saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da socie-
dade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política;
considerando que a administração Pública poderá dispensar a realiza-

ção de chamamento público com base no inciso vi – art. 30 da lei nº 
13.019/2014, como é o caso em tela;
considerando as ações desenvolvidas pela instituição acima apresentada, 
autorizo a referida parceria entre fUNdaÇÃo ParáPaZ e iNstitUto Es-
PEraNÇa –iNEsP, com dispensa de chamamento Público e assinatura do 
termo de colaboração.
Belém, 11 de maio de 2022
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 797179
eXtrato do terMo de FoMeNto Nº 006/2022
Processo Nº 2021/1269740
oBJEto: Execução do ProJEto dE ProtaGoNisMo social, que visa pro-
mover oficinas e cursos de capacitação cultural em cinco bairros da região 
metropolitana de Belém.
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo ParaPaZ
coNtratada: aÇÃo social catÓlica BEato JosÉ dE aNcHiEta, inscri-
ta no cNPJ: 11.099.945/0001-29
dotaÇÃo orÇaMENtária:
funcional Programática: 14.422.1500.8815 - (Pólo de inclusão - ParaPaZ)
Elemento de Despesa: 3350 -41.06 - (Contribuições/ instituições sem fins 
lucrativos)
fonte de recursos: 0301 – (superávit)
ação: 227161
Pi: 22EMEN00337
valor: r$ 250.000,00 (duzentos cinqüenta mil reais)
coNtraPartida: no valor de r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
viGÊNcia: início: junho/2022 - Encerramento: setembro/2022
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: com fundamento na lei federal nº 13.019/2014, 
lei federal nº 13.204/2015 e lei federal nº 9.504/97, decretos Estaduais 
nº 768/2013, 733/2013, 870/2013.
data da assiNatUra: 11/05/2022
ordENador rEsPoNsávEl: alberto Henrique teixeira de Barros
Presidente da fundação da ParaPaZ

Protocolo: 796986

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0380/2022-daF/sePLad, de 10 de Maio de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/550790
rEsolvE:
forMaliZar 60 (sessenta) dias de licença Prêmio à servidora Maria 
sUElY MarGalHo do valE, id. funcional nº. 1821/1, ocupante do cargo 
de assistente administrativo, lotada no Núcleo de Planejamento, no perí-
odo de 02/05/2022 a 30/06/2022, referente ao triênio de 04/01/2009 a 
03/01/2012.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 10 dE 
Maio dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 796919

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 0385/2022-daF/sePLad, de 10 de Maio de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/157192 e, ainda, o laudo 
Médico nº 89703,
r E s o l v E:
forMaliZar a concessão de 07 (sete) dias de licença para tratamento de 
saúde à servidora catariNa YUKari aZUMi, id. funcional nº. 57190837/1, 
ocupante do cargo de técnico em administração e finanças, lotada na direto-
ria de Gestão de logística, no período de 23/01/2022 a 29/01/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 10 dE 
Maio dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 796922
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desiGNar serVidor
.

Portaria N° 107/2022-Gs/sePLad de 11 de Maio de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 01 de abril 
de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril de 2022, e
coNsidEraNdo os termos do PaE nº 2022/524778,
r E s o l v E:
dEsiGNar, a contar de 01.05.2022, PaUlo JorGE da PaZ PErEira, id. 
funcional nº. 2089/1, ocupante do cargo de diretor de Gestão de Patrimô-
nio, para responder, até ulterior deliberação, pela secretaria adjunta de 
Planejamento e orçamento.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 11 dE 
Maio dE 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 797388

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao terMo de coNtrato 
Nº 025/2021 – sePLad/daF

coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E ad-
MiNistraÇÃo - sEPlad, com sede na travessa do chaco nº. 2350 
– Bairro do Marco. Belém/Pa. cEP: 66.093.542, inscrita no cNPJ/Mf nº 
35.747.782/0001-01.
coNtratada: t a M coMÉrcio dE PEÇas E sErviÇos dE rEfriGEraÇÃo 
ltda-EPP, inscrita no cNPJ sob o Nº 29.044.927/0001-05, com sede na rua 
do fio, Quadra – a, Bairro: Novo Horizonte 2, cEP: 67.200-000, Marituba/Pa
oBJEto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo 
contratual, pelo período de 12 (doze) meses.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza de despesa: 33.90.30 – Material de consumo
valor Mensal (61% do valor do serviço): r$ 1.860,78
valor anual: r$ 22.329,30
fonte: 0101000000
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
valor Mensal: r$ 3.050,45 (tres mil, cinquenta reais e quarenta e cinco centavos)
valor anual: r$ 36.605,40 (trinta e seis mil, seiscentos e cinco reais e 
quarenta centavos)
fonte: 0101000000
origem dos recursos: tesouro Estadual
viGÊNcia: de 22/06/2022 à 21/06/2023
data da assiNatUra: 10/05/2022
ordENadora: Ìris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/sEPlad

Protocolo: 797103
1º terMo aditiVo ao terMo de coModato 

Nº 03/2018 – sePLad/daF
coMaNdatária: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E ad-
MiNistraÇÃo - sEPlad, com sede na travessa do chaco nº. 2350 
– Bairro do Marco. Belém/Pa. cEP: 66.093.542, inscrita no cNPJ/Mf nº 
35.747.782/0001-01.
coModaNtE: coNdoMÍNio volUNtário Pátio BElÉM, sediada na tra-
vessa Padre Eutíquio, nº. 1.078. 4º andar. Bairro: campina. Belém/Pa, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 83.368.894/0001-02.
oBJEto: o presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo à área cedi-
da, no importante de 43,34 m² (quarenta e três metros quadrados e trinta 
e quatro centímetros quadrados), no 1º piso de onde funciona a “Esta-
ÇÃo cidadaNia” em conformidade com as condições contidas no anexo 1 
(planta do espaço), perfazendo o a metragem total da área em 1.143,34 
m² (mil cento e quarenta e três metros quadrados e trinta e quatro centí-
metros quadrados)
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
ação: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação cidadania
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros serviços de terceiros – 
Pessoa Jurídica
fonte: 0101000000 – tesouro Estadual
valor MENsal aditado: r$ 94.096,88 (noventa e quatro mil, noventa e 
seis reais e oitenta e oito centavos)
data da assiNatUra: 10/05/2022
ordENadora: Ìris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/sEPlad

Protocolo: 796887

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022 – sePLad - Pa
Processo nº 2021/711578
a secretaria de Estado de Planejamento e administração – sEPlad co-
munica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, conforme abaixo;
oBJEto: aquisição de material permanente para atender as necessidades 
da secretaria de Estado de Planejamento e administração - sEPlad, nas 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
data da aBErtUra: 25 de maio de 2022.

Hora dE aBErtUra: 10:00h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo ElEtrÔNico: www.gov.br/compras
UasG: 927843 - secretaria de Estado de Planejamento e administração – sE-
Plad (travessa do chaco, nº 2350. Bairro Marco, Belém-Pa. cEP. 66.093 - 542)
rEcEBiMENto da ProPosta: será a partir da disponibilização do Edital 
no compras.gov.br, do dia 12/05/2022, até o dia 25/05/2022.
a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – compras.gov.br, no endereço www.gov.br/compras e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coMPrasPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 797176

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

LicitaÇÃo Fase de HaBiLitaÇÃo
editaL de coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 03/2021
eXtrato de resULtado
objeto: contratação de empresa especializada para prestação do serviço 
de “consultoria técnica em gerenciamento de convênios, apoio técnico na 
supervisão de obras e assessoria técnica em planos de trabalho, especifi-
cações, estudos de viabilidade técnica, laudos, análises de orçamentos e 
projetos sob a responsabilidade da sEPlad”, segundo as condições, quan-
tidades, exigências e especificações previstas no Termo de Referência.
analisados os documentos apresentados à ocasião da análise e julgamento 
da 1º fase da concorrência do Edital de concorrência Pública n° 03/2021, 
a comissão Especial de licitação, designada através da Portaria Nº 090, 
de 23 de junho de 2021, publicada no doE Nº 34.621, de 25 de junho de 
2021, rEsolvE:
1. HaBilitar as licitantes abaixo relacionadas em razão do acervo do-
cumental, apresentado à ocasião da análise e julgamento da 1º fase da 
concorrência Pública n° 03/2021, estar em conformidade com as regras 
e condições estabelecidas no Edital de concorrência Pública n° 003/2021.

LicitaNtes cNPJ resULtado 
HiGH tEcH coNsUltaNts EirEli 86.998.093/0001- 00 Habilitada

QUaNta coNsUltoria ltda 05.314.789/0001-79 Habilitada
coNcrEMat ENGENHaria E tEcNoloGia s/a 33.146.648/0001-20 Habilitada

os interessados poderão interpor recurso da decisão prolatada pela comis-
são Especial de licitação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da publicação deste ato, conforme disposição legal.
a íntegra do resultado da fase de habilitação estará disponível aos inte-
ressados no endereço eletrônico www.compraspara.pa.gov.br, no campo 
http://www.compraspara.pa.gov.br/governo/mural-de-licita%c3%a7%-
c3%B5es.
Belém (Pa), 11 de maio de 2022.
Milkner N. M. da rocha filho
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 797120

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 379/2022-daF/sePLad, de 06 de Maio de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/488089 de 24.05.2022,
r E s o l v E:
i – autorizar a servidora BárBara dias MElo, id. funcional  nº 
5901721/3, ocupante do cargo de Gerente, lotada na secretaria de Estado 
de Planejamento e administração, a viajar para o município de altamira/
PA, no período de 13 a 16.05.2022, a fim de supervisionar e acompanhar a 
Prova objetiva de conhecimento – 1ª Etapa do concurso Público do corpo 
de Bombeiros Militar do Pará, no referido município.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 06 dE 
Maio dE 2022
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 797001
Portaria Nº 377/2022-daF/sePLad, de 06 de Maio de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/531306 de 03.05.2022
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor daNiEl aBEN atHar loBato da silva, id. fun-
cional nº 5936833/2, ocupante do cargo de assessor técnico ii, lotado 
na secretaria de Estado de Planejamento e administração, a viajar para o 
município de Marabá/PA, no período de 13 e 16.05.2022, a fim de supervi-
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sionar e acompanhar a Prova objetiva de conhecimento - 1ª Etapa do con-
curso Público do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no referido município.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE,
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 06 dE 
Maio dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 797007

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 384/2022-daF/sePLad, de 10 de Maio 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
rEsolvE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
secretaria, conforme quadro abaixo.

Matrícula servidor Período aquisitivo Período concessivo

4421/1 adsoN doUrado BarBosa 2021/2022 13/06/2022 a 
12/07/2022

54192678/2 alEssaNdro aNtoNio daMascENo coUtiNHo 2021/2022 01/06/2022 a 
30/06/2022

7013/1 alEtH saNtos alvarEs 2021/2022 20/06/2022 a 
19/07/2022

5007151/1 cElia aNGEla lisBoa alMEida 2020/2021 16/06/2022 a 
15/07/2022

3166/1 claUdEMir Mario coUto liMa 2021/2022 16/06/2022 a 
15/07/2022

54185970/3 EdEMilsoN faGUNdEs BarBosa 2021/2022 06/06/2022 a 
05/07/2022

57191343/1 flavia fraNciNEtE fErrEira MacHado NUNEs 2020/2021 20/06/2022 a 
19/07/2022

57190346/6 flaviaNa viEitas MElo dos saNtos 2021/2022 27/06/2022 a 
26/07/2022

57208366/1 HElEN tatiaNa saldaNHa da silva riBEiro 2020/2021 09/06/2022 a 
08/07/2022

5146810/2 iolaNda Maria MoraEs viEira 2020/2021 06/06/2022 a 
05/07/2022

25844/1 JoÃo Bosco saNtos 2021/2022 20/06/2022 a 
19/07/2022

57213085/1 JoÃo cHarlEt PErEira JUNior 2021/2022 30/06/2022 a 
29/07/2022

3228789/1 JoÃo fraNcisco lEoNardo farias 2021/2022 20/06/2022 a 
19/07/2022

3279863/1 JorGE tadEU Brito dE olivEira 2021/2022 20/06/2022 a 
19/07/2022

3153657/1 JosE aUGUsto MaciEira PEiXoto 2021/2022 20/06/2022 a 
19/07/2022

27197/1 Maria adalciNda dos saNtos MoNtEiro 2021/2022 27/06/2022 a 
26/07/2022

3264033/3 Maria aParEcida varaNda dias 2021/2022 20/06/2022 a 
19/07/2022

3253783/1 Maria aUGUsta EstEvEs PErEira 2021/2022 27/06/2022 a 
26/07/2022

35572/1 Maria GorEtE crUZ dE soUZa 2019/2020 06/06/2022 a 
05/07/2022

1643/1 Maria lUcia cordEiro NasciMENto 2021/2022 20/06/2022 a 
19/07/2022

5946783/ 1 PaUlo ErNEsto dE olivEira loPEs dE soUZa 2021/2022 01/06/2022 a 
30/06/2022

57205147/1 rafaEl david MoNtEiro PErEira 2020/2021 13/06/2022 a 
12/07/2022

27880/1 raiMUNda NaZarE liMa GoUvEa 2019/2020 27/06/2022 a 
26/07/2022

3279286/1 raiMUNdo ivaN MartiNs alEiXo 2020/2021 30/06/2022 a 
29/07/2022

2224/1 raiMUNdo NoNato castElo JUNior 2021/2022 13/06/2022 a 
12/07/2022

2216/1 raiMUNdo NoNato GoNÇalvEs cardoso 2021/2022 02/06/2022 a 
01/07/2022

3252655/1 rEGiNaldo coNdE dE alMEida filHo 2021/2022 30/06/2022 a 
29/07/2022

57203884/4 rita MartiNs BEZErra 2021/2022 10/06/2022 a 
09/07/2022

Matrícula servidor Período aquisitivo Período concessivo

3202720/1 saNdra lUcia JiMENEs dE olivEira 2021/2022 20/06/2022 a 
19/07/2022

55590290/2 sEvEriNo JosE silva dos saNtos 2021/2022 15/06/2022 a 
14/07/2022

3153150/1 vaNdErlY caMElo XaviEr 2021/2022 27/06/2022 a 
26/07/2022

3190/1 vaNia Maria soUZa ladEira 2020/2021 20/06/2022 a 
19/07/2022

3204472/1 WilsoN lUiZ riBEiro da costa 2021/2022 16/06/2022 a 
15/07/2022

57188912/1 WilliaM fraZÃo dE soUZa 2019/2020 01/06/2022 a 
30/06/2022

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 10 dE 
Maio dE 2022.
Íris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
*Portaria republicada por conter incorreções no doe nº. 34.966 de 
11/05/2022

Protocolo: 796783

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 0106/2022-Gs/sePLad de 11 de Maio de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022 e,
coNsidEraNdo o decreto Estadual nº. 795/2020, de 29/05/2020, publi-
cada no doE em 01/06/2020;
coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo nº. 2022/382514;
r E s o l v E:
i-cEdEr o servidor isMaEl MaNcio rEBElo, id. funcional nº. 57202145/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, para a agência de defesa 
agropecuária do Estado do Pará – adEPará, no período de 02/05/2022 a 
01/05/2026, com ônus para o órgão cessionário, nos termos do decreto 
Estadual nº. 795/2020.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/05/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 11 dE 
Maio dE 2022
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 797040
Portaria N° 104/2022-Gs/sePLad de 29 de aBriL de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, e
coNsidEraNdo o disposto na lei nº 6.563, de 1º de agosto de 2003, no 
decreto nº 563 de 5 de novembro de 2007, no decreto nº358 de 28 de fe-
vereiro de 2012 e na lei nº 8.404 de 13 de outubro de 2016, que dispõem 
sobre a Gratificação de Desempenho de Gestão;
coNsidEraNdo, ainda, a necessidade de constituição de nova comissão 
para coordenar o processo de avaliação para concessão da citada gratificação,
r E s o l v E:
i – coNstitUir comissão para coordenar o processo de avaliação de de-
sempenho das Metas institucionais e dos servidores desta secretaria, re-
ferente a Gratificação de Desempenho de Gestão.
ii – a referida comissão será composta pelos servidores Marta da PE-
NHa salEs, identidade funcional nº 5917319/7, ocupante do cargo de 
coordenador do Núcleo de Planejamento, Maria da coNcEiÇÃo PErEira 
da cUNHa, identidade funcional nº 57193849/1, ocupante do cargo de 
coordenadora de Gestão de Pessoas, JosilENE corrEa lEÃo, identidade 
funcional nº 5945699/1, ocupante do cargo de assessor administrador, 
aNdrÉ coliNo da silva, matrícula nº 5949841/2, ocupante do cargo de 
assessor, sob a presidência da primeira.
iii – as competências da comissão de que trata esta Portaria são previstas 
no art. 10 do decreto nº 563/2007.
iv – a avaliação de desempenho individual será efetivada através de sistema 
específico e a avaliação de desempenho institucional será realizada conside-
rando o cumprimento das metas previstas para cada ciclo avaliatório.
v - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogada a 
Portaria Nº 074/2020-Gs/sEPlad
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo,
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 796805
Portaria N° 0105/2022-Gs/sePLad de 10 de Maio de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022 e,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNsidEraNdo o Processo nº. 2022/570490,
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rEsolvE:
iNtErroMPEr, a contar de 10/05/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da Portaria Nº 075/2022 – Gs/
sEPlad de 12/04/2022, publicada no doE nº.34.934 de 14/04/2022, à 
servidora iris alvEs MiraNda NEGrao, id. funcional nº 54191225/4, 
ocupante do cargo de técnico de administração e finanças/diretor, lotada 
na diretoria de administração e finanças – daf/sEPlad.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 10 dE 
Maio dE 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 796817

Portaria Nº 375/2022-daF/sePLad, de 06 de Maio 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 no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, 
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994; 
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/488036 de 25.04.2022,
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor EdMar silva PErEira filHo, id. funcional                         
nº 5927331/2, ocupante do cargo de assessor Especial ii, lotado na secre-
taria de Estado de Planejamento e administração, a viajar para o município 
de Redenção/PA, no período de 13 a 16.05.2022, a fim de supervisionar 
e acompanhar a Prova objetiva de conhecimento – 1ª Etapa do concurso 
Público do corpo de Bombeiro Militar do Pará, no referido município.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 06 dE 
Maio dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 378/2022-daF/sePLad, de 06 de Maio 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 no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, 
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994; 
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/488266 de 25.04.2022
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor MatHEUs MartiNs isMaEl, id. funcional           nº 
5961063/1, ocupante do cargo de Gerente, lotado na secretaria de Estado 
de Planejamento e administração, a viajar para o município de itaituba/
PA, no período de 13 e 16.05.2022, a fim de supervisionar e acompanhar a 
Prova objetiva de conhecimento - 1ª Etapa do concurso Público do corpo 
de Bombeiros Militar do Pará, no referido município.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE,
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 06 dE 
Maio dE 2022. 
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 376/2022-daF/sePLad, de 06 de Maio 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 no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, 
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994; 
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/531383 de 03.05.2022,
r E s o l v E:
i – autorizar a servidora odilENE fErNaNdEs da coNcEiÇÃo saNtos, id. 
funcional nº 1996/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada 
na secretaria de Estado de Planejamento e administração, a viajar para o mu-
nicípio de Santarém/PA, no período de 13 a 16.05.2022, a fim de supervisio-
nar e acompanhar a Prova objetiva de conhecimento - 1ª Etapa do concurso 
Público do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no referido município.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 06 dE 
Maio dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 797409

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 reiNteGraÇÃo ao certaMe e coNVocaÇÃo Para 
reaLiZaÇÃo 4ª etaPa – ProVa de aPtidÃo FÍsica - sUB 

JUdice

editaL Nº 72/seaP/sePLad, de 11 de Maio de 2022
a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sE-
Plad) e a sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária 
(sEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipula-
das neste Edital e demais normas pertinentes, em cumprimento à decisão 
judicial proferida nos autos do Processo n° 0800991-21.2022.8.14.0061, 
tornam pública a reintegração e convocação para realização (sub judice) 
da 4ª Etapa – Prova de aptidão física do candidato abaixo, conforme a 
seguir especificado:
1. da reiNteGraÇÃo de caNdidato sUB JUdice
1.1  Em cumprimento à decisão proferida nos autos descritos acima, fica 
reintegrado de forma sub judice o candidato abaixo especificado:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - LaGo tUcUrUÍ
inscrição Nome

64656 ElENicY da silva E silva

2. do caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNVocado Para a 
4ª etaPa: ProVa de aPtidÃo FÍsica (PaF)
2.1 fica convocado para a realização da 4ª Etapa: Prova de aptidão física 
(Paf) o candidato, na condição sub judice, abaixo relacionado na seguinte 
ordem: local, cidade, endereço, número de inscrição, nome, data, horário.

cLUBe de sUBteNeNte e sarGeNtos de MaraBÁ - cssM (MaraBÁ/Pa)

rUa tUiUti, 95. ViLa MiLitar casteLo BraNco. NoVa MaraBÁ ceP: 68508260

inscrição Nome data HorÁrio

64656 ElENicY da silva E silva 14/05/2022 07h00

2.2 o candidato deve seguir todas as orientações informadas no Edital n.º 
01 sEaP/sEPlad de 29 de junho de 2021 (Edital de abertura) e no Edital 
n.º 32 sEaP/sEPlad, de 09 de março de 2021 (convocação para a 4ª Eta-
pa: Prova de aptidão física – Paf).
3. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 11 de maio 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 Nº 71/seaP/sePLad, de 11 de Maio de 2022

editaL de coNVocaÇÃo Para o cUrso de ForMaÇÃo ProFis-
sioNaL de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice

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 nes-
te Edital, e em cumprimento às decisões judiciais proferidas nos autos dos 
Processos n° 0839438-37.2022.8.14.0301, 0805982-11.2022.8.14.0006, 
0839392-48.2022.8.14.0301, 0839196-78.2022.8.14.0301, 0839581-
26.2022.8.14.0301, 0805331-94.2022.8.14.0000, tornam pública a con-
vocação para Matrícula ao Curso de Formação Profissional dos candidatos 
na condição sub judice do concurso c-208.
1. Da Convocação para Matrícula ao Curso de Formação Profissional 
dos candidatos na condição sub judice:

inscrição Nome data HorÁrio

61846 GEilsoN PErEira dE alMEida 10/06/2022 11h00

47958 JorGE HElENo MarQUEs triNdadE 10/06/2022 12h00

39099 caio viNiciUs MENdEs da costa 10/06/2022 12h00

69802 sHirlEY BarcElos tavarEs 10/06/2022 13h00
67574 aNdrEW HENriQUE soUsa villas Boas aMoriM 10/06/2022 13h00
72889 PaUlo viNiciUs da costa dE soUsa 10/06/2022 13h00

2. os candidatos devem seguir todas as orientações informadas no 
edital nº 55/seaP/sePLad, de 27 de abril de 2022 (Edital de convo-
cação para Curso de Formação Profissional).
3. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 11 de maio 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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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 Nº 70/seaP/sePLad, de 11 de Maio de 2022
resULtado FiNaL deFiNitiVo da 1ª Fase do certaMe de 

caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
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 cumprimento às decisões judiciais proferidas nos autos dos 
Processos n° 0839392-48.2022.8.14.0301, 0839196-78.2022.8.14.0301, 
0839581-26.2022.8.14.0301, 0805331-94.2022.8.14.0000, 0839438-
37.2022.8.14.0301 e 0805982-11.2022.8.14.0006, tornam público o re-
sultado Final Definitivo da 1ª Fase dos candidatos na condição sub judice 
do concurso c-208.
1. Do Resultado Final Definitivo da 1ª Fase do Certame dos candi-
datos na condição sub judice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) – GUaJarÁ
inscrição Nome Nota Final

69802 sHirlEY BarcElos tavarEs 83

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – GUaJarÁ
inscrição Nome Nota Final

67574 aNdrEW HENriQUE soUsa villas Boas aMoriM 78,5
72889 PaUlo viNiciUs da costa dE soUsa 94

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – GUaMÁ
inscrição Nome Nota Final

39099 caio viNiciUs MENdEs da costa 88

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

61846 GEilsoN PErEira dE alMEida 89

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – GUaJarÁ
inscrição Nome Nota Final

47958 JorGE HElENo MarQUEs triNdadE 81

2. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 11 de maio 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 Nº 69/seaP/sePLad, de 11 de Maio de 2022
resULtado deFiNitiVo da 5ª etaPa: iNVestiGaÇÃo 

sociaL Para VeriFicaÇÃo de aNtecedeNtes Pessoais de 
caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice

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 cumprimento às decisões judiciais proferidas nos autos dos 
Processos n° 0839392-48.2022.8.14.0301, 0839196-78.2022.8.14.0301, 
0839581-26.2022.8.14.0301, 0805331-94.2022.8.14.0000 e 0805982-
11.2022.8.14.0006, tornam público o Resultado Definitivo da 5ª Etapa: 
Investigação Social para Verificação de Antecedentes Pessoais dos candi-
datos na condição sub judice do concurso c-208.
1. Do Resultado Definitivo da 5ª Etapa: Investigação Social para 
Verificação de Antecedentes Pessoais dos candidatos na condição 
sub judice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) – GUaJarÁ
inscrição Nome situação 5ª etapa

69802 sHirlEY BarcElos tavarEs aPto

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – GUaJarÁ
inscrição Nome situação 5ª etapa

67574 aNdrEW HENriQUE soUsa villas Boas aMoriM aPto
72889 PaUlo viNiciUs da costa dE soUsa aPto

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – GUaMÁ

inscrição Nome situação 5ª etapa

39099 caio viNiciUs MENdEs da costa aPto

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – GUaJarÁ

inscrição Nome situação 5ª etapa

47958 JorGE HElENo MarQUEs triNdadE aPto

2. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 11 de maio 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 Nº 68/seaP/sePLad, de 11 de Maio de 2022
editaL de reiNteGraÇÃo dos caNdidatos Na coNdiÇÃo 

sUB JUdice
a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sE-
Plad) e a sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária 
(sEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições esti-
puladas neste Edital, e em cumprimento às decisões judiciais proferidas 
nos autos dos Processos n° 0840323-51.2022.8.14.0301 e 0839438-
37.2022.8.14.0301, tornam pública a reintegração dos candidatos na con-
dição subjudice do concurso c-208.
1. da reiNteGraÇÃo dos caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1  Em cumprimento às decisões proferidas nos autos descritos acima, 
fica reintegrado de forma sub judice, os candidatos abaixo especificados:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaMÁ

inscrição Nome

66270 claUdia viaNa araUJo

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - araGUaia

inscrição Nome

61846 GEilsoN PErEira dE alMEida

2. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo 
secretário de Estado de Planejamento e administração
saMUElsoN Yoiti iGaKi
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 797408

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 093, de 11 de maio de 2022.
o Presidente da iMPrENsa oficial do Estado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
rEsolvE: designar as servidoras abaixo indicadas para acompanhamento 
e fiscalização na condição de Fiscais Titulares e Suplentes aos contratos 
conforme abaixo pormenorizado:

coNtratado coNtrato oBJeto VaLor Procedi-
MeNto Fiscais

cENtro dE 
iNtEGraÇÃo 

EMPrEsa Escola 
- ciEE (cNPJ N° 

61.600.839/0001-
55)

ctr 014/2022/
ioE
 

cooperação recíproca 
entre as partes, visando 
o desenvolvimento de 

atividades
para promoção da 

integração ao mercado 
de trabalho, através da 
operacionalização de 

programas de Estágio de 
Estudantes, para atender 
a iMPrENsa oficial do 

Estado – ioE

r$ 5.400,00 
(cinco mil e qua-
trocentos reais)

Processo N°
2022/187858

titular: MaÍra 
silva NoGUEi-
ra (MatrÍcUla 
N° 5790081/3)

suplente:
carla adriaNa 

diNElli dE 
aQUiNo 

(MatrÍcUla N° 
5946149/2)
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BoM BoNs E 
dEscartavEis 
EirEli (cNPJ N° 

01.580.769/0001-
99)

ctr 016/2022/
ioE
 

contratação de pessoa 
jurídica especializada na 
prestação de aquisição 
de alimentos de Uso 

comuns, para atender a 
iMPrENsa oficial do 

Estado – ioE

r$ 10.990,00
(dez mil

novecentos e
noventa reais)

Processo N°
2022/325759

 

titular: lUaNa 
MiraNda 

farias raBElo 
(MatrÍcUla N° 

5961552/2)
carla adriaNa 

diNElli dE 
aQUiNo 

(MatrÍcUla N° 
5946149/2)

s da c saNtos 
coMErcio E sEr-
vicos ltda (cNPJ

N° 0.508.894/0001-
40)

ctr 018/2022/
ioE
 

contratação de pessoa 
jurídica especializada na 
prestação de aquisição 
de alimentos de Uso 

comuns, para atender a 
iMPrENsa oficial do 

Estado – ioE

r$
10.429,00
(dez mil

quatrocentos e
vinte e

nove reais).

Processo N°
2022/326182

 

titular: lUaNa 
MiraNda 

farias raBElo 
(MatrÍcUla N° 

5961552/2)
carla adriaNa 

diNElli dE 
aQUiNo 

(MatrÍcUla N° 
5946149/2)

revogam-se anteriores, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
PrEsidENtE da ioE

Protocolo: 797300

Portaria nº 98 de 11 de maio de 2022
O Presidente da Imprensa Oficial do Estado, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 2022, 
publicado no Diário Oficial nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
resolve:
Nomear BrUNo fErrEira dE MoraEs, sUPErvisor ii, GEP-das-011.1, 
a contar do dia 03 de maio de 2022.
aroldo carneiro
Presidente

Protocolo: 797404

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/496457
termo aditivo:6º
data da assinatura:05/05/2022
Justificativa: altEraÇÃo sociEtária.
contrato:020
Exercício:2017
contratada: PoliclÍNica da faMÍlia s/s ltda.
cNPJ n. 03.155.700/0001-43
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 796938
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2022/374593
termo aditivo:3 º
data da assinatura:01/04/2022
Justificativa: Alteração do Nome Empresarial .
contrato:52
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: HosPital saNta tErEZiNHa ltda
cNPJ nº. 04.938.437/0001-21
Endereço: av. Magalhães Barata, Nº.277, Bairro: Nazaré, Município: Belém 
/Pa, cEP:66.040-170
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 796928

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 070 de 09 de maio de 2022
considerando, manifestação do Ministério Público, nos termos do ofício 
nº 098/2022-PGJ/MPPa, datado de 07/02/2022, nos autos do Processo nº 
2022/165942;
considerando, parecer jurídico nº 215/2022, anexo sequencial 11;
considerando, autorização do senhor Presidente do iasEP;
rEsolvE:
ProrroGar, a cessão da servidora Maria do socorro loBato fEr-
NaNdEs, matrícula nº 3157130/1, ocupante do cargo de assistente admi-
nistrativo, para o Ministério Público do Estado do Pará-MPPa, pelo prazo de 
02(dois)anos, no período de 01/06/2022 a 31/05/2024, podendo ser pror-
rogado por igual período, com ônus para o Órgão cessionário, nos termos 
do art. 3º, § 3º e art. 6º, incisos i e ii, § 1º e § 2º, do decreto nº 795 de 
29 de maio de 2020.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de junho de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente

Portaria Nº 071 de 11 de maio de 2022
considerando, solicitação da casa civil, nos termos do ofício nº 2022/2022-
ccG, datado de 08/04/2022, nos autos do Processo nº 2022/429046;
considerando, parecer jurídico nº 385/2022, anexo/sequencial 8;
considerando, autorização do sr. Presidente deste iasEP;
r E s o l v E:
ProrroGar, a cessão da servidora EllEN cHristiNE dE Barros tava-
rEs, matrícula nº 57231939/1, ocupante do cargo de assistente admi-
nistrativo, para casa civil da Governadoria do Estado/Pa, pelo prazo de 
04(quatro)anos, no período de 01/06/2022 a 31/05/2026, podendo ser 
prorrogado, por igual período, com ônus para o Órgão cessionário, nos 
termos do art. 3º, § 2º e art. 6º, incisos i e ii, §§ 1º e 2º, do decreto nº 
795 de 29 de maio de 2020.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de junho de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente
Portaria Nº 072 de 11 de maio de 2022
considerando, solicitação da casa civil, nos termos do ofício nº 2023/2022-
ccG, datado de 08/04/2022, nos autos do Processo nº 2022/429218;
considerando, parecer jurídico nº 384/2022, anexo/sequencial 8;
considerando, autorização do sr. Presidente deste iasEP;
r E s o l v E:
ProrroGar, a cessão do servidor lEaNdro lUcas dos saNtos, ma-
trícula nº 57232974/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para casa civil da Governadoria do Estado/Pa, pelo prazo de 04(quatro)
anos, no período de 01/06/2022 a 31/05/2026, podendo ser prorrogado, 
por igual período, com ônus para o Órgão cessionário, nos termos do art. 
3º, § 2º e art. 6º, incisos i e ii, §§ 1º e 2º, do decreto nº 795 de 29 de 
maio de 2020.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de junho de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente

Protocolo: 797334

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 332 de 11 de Maio de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/526987 
(PaE), de 02/05/2022.
rEsolvE:
i – forMaliZar a dEsiGNaÇÃo do servidor alexandre ferreira azeve-
do, matrícula nº 54193921/1, ocupante do cargo Procurador, lotado na 
Procuradoria Jurídica, para responder pela Procuradoria-chefe - (das.5), 
durante impedimento da titular, nos período de 03/05/2022 a 06/05/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 11 de maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 796842

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 338 de 11 de Maio de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contra-
to, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2022/433450, de 
08/04/2022;
rEsolvE:
i – dEsiGNar a servidora Nádia Patrícia da silva rocha, matrícula fun-
cional nº 5923224/4, ocupante do cargo em comissão de Gerente, lotada 
no Gabinete da Presidência, para atuar como fiscal do contrato admi-
nistrativo nº 014/2022, firmado com a empresa AGENDA ASSESSORIA, 
PlaNEJaMENto E iNforMática ltda, cNPJ nº 00.059.307/0001-68, que 
tem como objeto a contratação emergencial de empresa especializada para 
prestação de serviços de mãpo de obra com fornecimento e instalação de 
equipamentos e materiais necessários à realização do censo Previdenciário 
(presencial e à distância) de 10.380 (dez mil e trezentos e oitenta) segu-
rados inativos, civis e militares faltantes, do regime Próprio de Previdência 
do Estado do Pará, bem como seus dependentes; dos beneficiários de pen-
são por morte e pensão alimentícia; e a média de 2.000 (dois mil) censos 
por visita domiciliar, visando atualizar as bases de dados previdenciários, 
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via alimentação do cadastro no sistema E-Prev, desenvolvido e fornecido 
pelo instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEv, em-
pregando, ainda, a tecnologia da biometria de coleta de dados e digitaliza-
ção de documentos, em polos fixos e de forma itinerante, a ser realizado 
nos municípios elencados nos termos do contrato administrativo.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 11 de maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 797062

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 140 de 08 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/215883 
(PaE), de 21/02/2022;
rEsolvE:
i - coNcEdEr a servidora Juliana Bezerra Galvão cavalcante de souza, 
matrícula nº 57217631/2, ocupante do cargo de técnico Previdenciário 
B, lotada no Núcleo de atenção Psicossocial, suprimento de fundos no 
valor total de r$1.000,00 (mil reais), para atender despesas de pronto 
pagamento e de passagens e locomoção, o qual deverá observar as classi-
ficações orçamentárias abaixo:

Programa de trabalho Fonte do recurso Natureza da despesa Valor
1297 0261 339033 r$689,96
1297 0261 339030 r$310,04

ii – EstaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e, 
para prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do 
prazo estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 08 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
republicada por ter saído com incorreções no doe n° 34.886, de 
09/03/2022.

Protocolo: 796981

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 335 de 11 de Maio 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 2022/547514 
(PaE), de 05/05/2022.
rEsolvE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo ao servidor Newton fernando lopes 
da silva, matrícula nº 57221203/2, ocupante do cargo em comissão de 
assessor, a viajar ao município de capanema/Pa, no dia de 07/05/2022, a 
fim de realizar visita técnica e supervisionar a manutenção predial do polo 
do iGEPrEv no referido município.
II- CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 11 de maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 796977
Portaria Nº 337 de 11 de Maio 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 2022/590905 
(PaE), de 09/05/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar a servidora Patrícia amaral Potiguar, matrícula nº 
5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
regional, a viajar ao município de abaetetuba/Pa, no dia 13/05/2022, a 
fim de realizar visita técnica no polo do IGEPREV no referido município.
II- CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada 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, 11 de maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 796980

Portaria Nº 334 de 11 de Maio 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 2022/545963 
(PaE), de 05/05/2022.
rEsolvE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo à servidora Kelly Negrão lima, matrícula 
nº 57214698/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, a viajar 
ao município de altamira/Pa, no período de 10/05/2022 a 20/05/2022, a 
fim de realizar treinamento aos funcionários do polo do IGEPREV no refe-
rido município.
II- CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 10 e ½ (dez e 
meia) diárias à servidora citada 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, 11 de maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 796974
Portaria Nº 333 de 11 de Maio de 2022
o diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará – iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto 
Governamental de 08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 09/07/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/551149 (PaE), de 05/05/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar o servidor ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da 
silva, matrícula nº 5945964/2, ocupante do cargo de Presidente, a viajar 
ao município de Santarém/PA, no dia 19/05/2022, a fim de desenvolver 
suas atividades funcionais no referido município.
II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária 
ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 11 de maio de 2022.
fraNKliN JosÉ NEvEs coNtENtE
diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará

Protocolo: 796853

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 336 de 11 de Maio 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 as práticas ambientais sociais e de governança, denominadas 
“EsG” (Environmental, social and corporate Governance), as quais buscam as-
segurar os direitos humanos, reduzir a pobreza, lutar contra a desigualdade e 
a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento feminino, agir 
contra as mudanças climáticas, racionalizar a utilização dos recursos naturais, 
bem como enfrentar outros grandes desafios de nossos tempos;
coNsidEraNdo que o setor público deve a todo tempo agregar valor aos 
serviços prestados aos seus beneficiários e à sociedade e jamais se omitir 
diante da necessidade de contribuir com a sustentabilidade do planeta e 
com temas sociais relevantes;
coNsidEraNdo a premente necessidade de implantar o Projeto de EsG, 
no âmbito do instituto, visando garantir o fortalecimento de sua missão 
institucional, fomentando ações que ampliem o conceito de Governança e 
de responsabilidade socioambiental;
CONSIDERANDO, por fim, os autos do Processo Administrativo Eletrônico 
nº 2022/342460 (PaE), de, 22/03/2022, o qual designa os servidores para 
compor o comitê de EsG do instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará – iGEPrEv.
rEsolvE:
i – iNstitUir o comitê de EsG (Environmental, social and corporate Go-
vernance), a fim de atuar e garantir o fortalecimento da missão institu-
cional, fomentando ações que ampliem o conceito de Governança e de 
responsabilidade socioambiental, no âmbito do instituto de Gestão Previ-
denciária do Estado do Pará – iGEPrEv;
ii – dEsiGNar os servidores listados abaixo, para compor o supracitado 
comitê:
1. Membros do Gabinete da Presidência (GaPrE):
- titUlar: alessandra Miranda de Macêdo Martins, matrícula nº 
57175740/1, ocupante do cargo de técnico de administração e finança/
chefe de Gabinete;
- sUPlENtE: Nádia Patrícia da silva rocha, matrícula nº 5923224/4, ocu-
pante do cargo em comissão de Gerente;
1. Membros da assessoria da Presidência (assPrE):
- titUlar: luanna Yukari Kubota tavares, matrícula n° 5961953/2, ocu-
pante da função de técnico Previdenciário a;
- sUPlENtE: silvia danielly do Espírito santo cabral, matrícula n° 
5957194/1, ocupante do cargo de técnico Previdenciário a;
1. Membros da assessoria de comunicação (ascoM):
- titUlar: Nicácia Wanescka Medeiros de araújo, matrícula n° 5945904/2, 
ocupante do cargo em comissão de Gerente;
- sUPlENtE: José augusto rodrigues da silva costa, matrícula n° 
57207736/3, ocupante da função de técnico em comunicação social;
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1. Membros do Núcleo de Planejamento (NUPlaN):
- titUlar: renata alves faciola de souza, matrícula n° 54193931/1, ocu-
pante do cargo de técnico Previdenciário a;
- sUPlENtE: silvienne Matilde Baía da silva, matrícula n° 5908062/2, ocu-
pante da função de técnico Previdenciário a;
1. Membros do Núcleo de controle interno (Nci):
- titUlar: Gleidson dos santos rodrigues, matrícula n° 5946181/3, ocu-
pante do cargo em comissão de coordenador;
- sUPlENtE: sandro carepa dias, matrícula n° 5935782/2, ocupante do 
cargo de técnico Previdenciário a;
1. Membros da diretoria de administração e finanças (dafiN):
- titUlar: Juliane vieira azancot Moura sauma, matrícula nº 5935995/2, 
ocupante da função de técnico Previdenciário a;
 - sUPlENtE: Beatriz Nayana rocha freire, matrícula nº 5945320/3, ocu-
pante da função de técnico Previdenciário a;
1. Membros da coordenadoria de administração e serviços (coas):
- titUlar: alessandro de Moraes Barros, matrícula n° 5890933/1, ocu-
pante do cargo de Motorista/Gerente;
- sUPlENtE: thanyele de Mesquita faria, matrícula n° 5962960/1, ocu-
pante do cargo em comissão de coordenador;
1. Membros da diretoria de Previdência (diPrE):
- titUlar: Barbara Bitar de lima Moreira, matrícula n° 5948836/1, ocu-
pante do cargo de técnico Previdenciário a;
- sUPlENtE: Marina andrade da Gama Malcher Gato, matrícula n° 
57188701/3, ocupante do cargo de técnico Previdenciário a;
iii - a instauração do comitê de EsG (Environmental, social and corporate 
Governance), tem por objetivo:
1. Potencializar a atuação do instituto como agente de mudanças positivas 
por meio da conexão de suas atividades com as pessoas e a tecnologia, 
incluindo a sustentabilidade como valor essencial a ser agregado na missão 
institucional;
2. fortalecer a integração dos aspectos econômicos, ambientais, sociais e 
de governança (EsG) na estratégia e no modelo de gestão, nas decisões 
de investimento, nos serviços prestados, nos processos de inovação e de 
desenvolvimento tecnológico do instituto; e
3. fomentar o desenvolvimento da cultura de sustentabilidade no âmbito 
do iGEPrEv, ampliando a sua capacidade de incorporar as demandas de 
seus públicos estratégicos e de gerar valor compartilhado em todo o seu 
ecossistema de relacionamento.
iv - a competência do comitê de EsG (Environmental, social and corpora-
te Governance) será, dentre outras responsabilidades:
1. a) ser referência em sustentabilidade dentro do instituto e no âmbito Estadual;
2. b) colaborar com o desenvolvimento da cultura de sustentabilidade no 
instituto, contribuindo com a comunicação e com a educação para o tema;
3. c) atuar como agente multiplicador da cultura de sustentabilidade em 
suas áreas e engajar os colaboradores no tema;
4. d) contribuir com o desenvolvimento da estratégia de sustentabilidade 
por meio do levantamento do diagnóstico situacional, seguida da elabora-
ção do planejamento das iniciativas e implementação de planos de ação 
para o alcance de objetivos de curto, médio e longo prazo;
5. e) Identificar oportunidades de inovação, seja em produtos ou serviços, 
assim como em processos e modelo de gestão, relacionadas ao tema, e 
trabalhar para sua incorporação no âmbito institucional;
6. f) Propor soluções para os desafios de sustentabilidade diagnosticados 
no instituto;
7. g) aprimorar continuamente os processos e sistemas de gestão e con-
trole de indicadores das práticas EsG reportados no relatório anual de 
Governança corporativa;
8. h) Elaborar e, após aprovação superior, revisar periodicamente a Política 
socioambiental do instituto;
9. i) supervisionar continuamente a observância pelas diversas áreas do 
instituto das diretrizes contidas na Política socioambiental;
10. j) coletar periodicamente os indicadores relacionados à sua área de atua-
ção no que se refere aos aspectos ambientais, sociais e de governança (EsG).
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 11 de maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 796971
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 035/2022
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência social do Estado do Pará;
considerando deferimento do tribunal de contas do Estado do Pará – tcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital citaMos/NotificaMos os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEv, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° Processo
iGePreV

Processo
tce iNteressado(a)

1 2022/568899 507950/2018 carMElita dE soUZa NasciMENto
2 2022/568517 502410/2010 Hilda GoMEs dE soUZa MEira
3 2022/567976 517402/2020 JosÉ riBEiro da silva
4 2022/567464 007675/2021 liNo da foNsEca NUNEs
5 2022/567464 007826/2021 EliEtE NasciMENto dos saNtos raiol
6 2022/567464 007828/2021 iZaBEl lEal BarBosa
7 2022/567199 007676/2021 Marcia doriaNi NaBor dE olivEira
8 2022/567199 015241/2021 raiMUNdo caBral dE alMEida
9 2022/564560 007671/2021 aNa corrÊa dE olivEira
10 2022/564560 007831/2021 Maria JUlia olivEira rodriGUEs
11 2022/564560 007912/2021 MarilZa triNdadE soUZa
12 2022/564560 517388/2020 lÉa GalvÃo dE olvEira
13 2022/564560 517672/2020 sEBastiÃo NUNEs dE soUZa
14 2022/569198 503217/2017 Maria sUEli carvalHo da silva
15 2022/569198 503487/2017 fElisMiNa cordovil viaNa
16 2022/569198 505713/2010 Maria cristiNa silva rUfiNo
17 2022/569198 521640/2010 NoEME dos saNtos da silva rEis
18 2022/569198 521640/2010 PaUla fErNaNda da silva rEis
19 2022/569198 527862/2010 Maria EdUarda PalHEta raMos
20 2022/572117 533580/2017 roNaldo sÉrGio fErrEira MEsQUita
21 2022/572117 535916/2017 Maria ElisaBEtE rodriGUEs dE olivEira
22 2022/573016 521605/2017 Miralda MaUÉs liMa
23 2022/572592 014288/2021 aNa Maria PEssoa do NasciMENto
24 2022/572592 504479/2017 raiMUNda arlEtE alENcar BraGa
25 2022/572592 505766/2017 Maria MarlÚcia da silva
26 2022/572592 534447/2017 Maria das GraÇas saMPaio loBato
27 2022/572429 511850/2017 JoaNa rita coNcEiÇÃo aGUiar
28 2022/573079 501991/2017 lEidE rodriGUEs Pais
29 2022/573079 502564/2017 JUvaNEidE da foNsEca PaiXÃo MarvÃo
30 2022/573079 502564/2017 Karol aUraMaZdaH da foNsEca MarvÃo
31 2022/573079 503829/2017 NEUcirENE silva castro
32 2022/573079 530313/2010 coNcEiÇÃo dE Maria fErrEira QUadros

Belém, 11 de maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEv.

Protocolo: 796847

Portaria Nº 339 de 11 de Maio de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 249, de 11 de outubro de 2011, 
alterado pelo decreto nº 1.338, de 30 de julho de 2015, em observância 
ao art. 32 e 33 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e o § 4º do art. 
40 da constituição do Estado do Pará; e
coNsidEraNdo ainda o Parecer conclusivo apresentado pela comissão 
Especial de avaliação de desempenho – cEsad, instituída pela Portaria nº 
297, de 27/08/2020, publicada no doE nº 34.328 de 28/08/2020.
rEsolvE:
HoMoloGar as avaliações especiais de desempenho do estágio probatório 
dos servidores abaixo relacionados, considerando-os aptos para exercerem 
o cargo efetivo, com conceito obtido de acordo com o seu respectivo pro-
cesso de avaliação.

id.Funcional Nome cargo Processo conceito

5948793/1 aline sotão campos assef souza técnico Previden-
ciário a 2019/331115 Excelente

5948805/1 antônio cristhiano Braga Guimarães técnico de administra-
ção e finanças 2019/333820 Excelente

5948836/1 Bárbara Bitar de lima Moreira técnico Previden-
ciário a 2019/332695 Excelente

5925868/2 Bruna Brizart leite técnico Previden-
ciário a 2019/331140 Excelente

5948828/1 Bruno silva da rocha técnico de administra-
ção e finanças 2019/330041 Excelente

5948962/1 claudia Helena veiga figueiredo da silva técnico Previden-
ciário a 2019/332942 Excelente

5948837/1 claudiane filadelfo ferraz técnico Previden-
ciário a 2019/331169 Excelente

5900901/4 danilo aragão de aragão técnico de administra-
ção e finanças 2019/330524 Excelente

5948947/1 denise inácio Gaioso técnico Previden-
ciário a 2019/332891 Excelente

5921431/2 diogo Pereira de santana técnico de administra-
ção e finanças 2019/335059 Excelente
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57193842/4 Elaine cristina amaral arantes técnico Previden-
ciário a 2019/335178 Excelente

5948311/1 Elvira carolina scapin Martins analista de inves-
timento 2019/334981 Excelente

5948830/1 fabrício Pereira Medeiros técnico de administra-
ção e finanças 2019/335049 Excelente

5948834/1 francisco Jadir de souza campos Junior técnico Previden-
ciário a 2019/331282 Excelente

5948304/1 Henrique Pereira Mascarenhas analista de inves-
timento 2019/334953 Excelente

5948788/1 iara ferreira de oliveira técnico Previden-
ciário a 2019/330601 Excelente

80845812/2 Jozias farias Pereira técnico de administra-
ção e finanças 2019/332727 Excelente

57217631/2 Juliana Bezerra Galvão cavalcante de 
souza

técnico Previden-
ciário B 2019/334927 Excelente

5948934/1 Karoline araújo olívio técnico Previden-
ciário a 2019/332876 Excelente

5948964/1 Kátia silva vilela técnico Previden-
ciário a 2019/547303 Excelente

5948944/1 Keila andreane correa da silva técnico Previden-
ciário a 2019/332971 Excelente

54191081/2 Késia omura de carvalho técnico Previden-
ciário a 2019/331302 Excelente

5948959/1 laís Pinto serruya técnico Previden-
ciário a 2019/330973 Excelente

57176283/2 larissa santana da silva trindade técnico Previden-
ciário a 2019/333794 Excelente

5948863/1 laynon sousa Guedelha técnico Previden-
ciário a 2019/332706 Excelente

57219867/2 letícia Magalhães rodrigues da cunha técnico Previden-
ciário a 2019/335048 Excelente

5948804/1 luan francisco Gonçalves Moraes técnico Previden-
ciário a 2019/332687 Excelente

5948872/1 luana daniela Martins de Jesus técnico Previden-
ciário a 2019/332883 Excelente

5948933/1 lucas figueiredo lima técnico Previden-
ciário a 2019/332815 Excelente

5948298/1 Marcella Yumi rocha takeshita técnico Previden-
ciário B 2019/335010 Excelente

57176559/2 Marcos fabrício alencar Gonçalves técnico Previden-
ciário a 2019/332931 Excelente

5948675/1 Maria do carmo Melo Braga técnico Previden-
ciário a 2019/330586 Excelente

57188701/3 Marina andrade da Gama Malcher Gato técnico Previden-
ciário a 2019/335160 Excelente

57234093/2 Mário Nascimento Moura técnico Previden-
ciário a 2019/330954 Excelente

5948831/1 Patrícia Parnov cavalcante técnico de administra-
ção e finanças 2019/330017 Excelente

5948965/1 Pedro Paulo Braga Moura filho técnico Previden-
ciário a 2019/332802 Excelente

5935782/2 sandro carepa dias técnico Previden-
ciário a 2019/330561 Excelente

5948961/1 syllas azevedo Monteiro técnico Previden-
ciário a 2019/332998 Excelente

5948867/1 verena de carvalho silva ramos técnico Previden-
ciário a 2019/332730 Excelente

5948922/1 vinícius Muniz vasco técnico Previden-
ciário a 2019/331027 Excelente

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 11 de maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 797407

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do es-
tado do Pará – iGePreV, no uso das suas atribuições conferi-
das pelo decreto Governamental de 29/06/2020, publicado no doE  
nº 34.267 de 30/06/2020. 
considerando a atuação da Gestão e os princípios administrativo-constitu-
cionais da publicidade, eficiência e da transparência;
considerando o processo nº 0004756-17.2007.8.14.0301, o qual versa 
sobre ação ordinária de cobrança aforada pelo sindicato dos servidores 
Públicos Estaduais no Município de Belém – sisPEMB, objetivando a conde-
nação do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEv 
em obrigação de fazer, correspondente ao pagamento mensal dos proven-
tos de pensão percebidos pelos substituídos de acordo com a totalidade 
dos vencimentos ou proventos percebidos pelos servidores falecidos, e em 
obrigação de pagar, pertinente às diferenças de pensão que deixaram de 
ser percebidas no período de prescrição, a qual foi julgada procedente e 
transitou em julgado em 2016;

considerando que a ação movida atualmente encontra-se em fase de exe-
cução, com valores no importe estipulado de r$ 1.140.426.154,11 (Um 
bilhão, cento e quarenta milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, cento e 
cinquenta e quatro reais e onze centavos); 
considerando, por sua vez, que quando na fase de execução, as partes 
processuais livremente convencionaram e concordaram transacionar e sus-
pender o referido processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para fins de 
contratação de perícia por este iGEPrEv acerca dos valores devidos na 
causa (id. 34283829); 
considerando, assim, que a autarquia Previdenciária, diante da necessi-
dade processual estipulada, procedeu com a verificação de entidade com 
capacidade técnica para tanto e deu ensejo ao processo para realização da 
perícia da empresa; 
considerando que a perícia tangenciou cerca 3.330 (três mil, trezentos 
e trinta) processos individuais, os quais ensejaram a origem ao processo 
coletivo do sisPEMB; 
considerando que do quantitativo total havia cerca de 200 processos sob 
a guarda do tribunal de contas do Estado – tcE/Pa, os quais foram requi-
sitados pelos peritos para fins de perícia e fiel cumprimento do contrato; 
considerando, assim, que a perícia ora contratada foi realizada em exatos 
3.299 processos de beneficiários, foi verificado que 11 processos foram 
enviados em duplicidade e ainda que restou impossibilitado de se realizar 
a apreciação de 20 processos em razão dos mesmos não terem sido loca-
lizados no tribunal de contas do Estado – tcE/Pa, conforme noticiado no 
PaE nº 2022/114922; 
Considerando que a perícia atualmente resta finalizada por parte da em-
presa contratada, tendo sido emitido relatório final sobre o feito, compre-
endendo a porcentagem exata de 99,46% de análise; 
Considerando que se extrai do relatório final apresentado que o exame 
de todos os processos de concessão realizados concluiu que somente 207 
possuem certa pertinência em seu pleito estando aptos à realização da 
referida cobrança/execução, estando, portanto, 3.092 beneficiários inaptos 
a requerer tais valores, tornando a execução atualmente, com base na 
perícia realizada, na monta de r$ 2.302.749,30 (dois milhões, trezentos e 
dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).
considerando, assim, que a prudência desta administração Pública com re-
lação à contratação pericial representa atualmente economia ao erário na 
monta de r$ 1.138.123.404,81 (Um bilhão, cento e trinta e oito milhões, 
cento e vinte e três mil, quatrocentos quatro reais e oitenta e um centa-
vos), posto que resta claro que não há legalidade na referida cobrança.
assim, este instituto resolve tornar público o resultado pericial realizado, 
em prol da transparência e publicidade, informando que a parte autora da 
demanda será devidamente notificada sobre a finalização do feito e con-
vidada a comparecer neste iGEPrEv, em reunião a ser designada com a 
presença da respectiva comissão de acompanhamento dos trabalhos peri-
ciais, para entrega do relatório final com os respectivos resultados obtidos. 
dê-se ciência, registre-se e publique-se e cumpra-se. 
Belém, 11 de maio de 2022.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - iGEPrEv

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo ex-
ceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da república;
rEsolvE:
i – torna Público o relatório  de avaliação da carteira de investimentos - 
(fUNPrEv/fiNaNPrEv) – MÊs dE fEvErEiro/2022.
os investimentos realizados ao longo de 2022 serão norteados pela Política 
de investimento 2022, elaborada atendendo as disposições da resolução 
cMN 4.963 publicada em 25/11/2021. 
considerando que a Política de investimentos de 2022 ainda não foi apro-
vada pelo conselho Estadual de Previdência, pois a mesma teve que ser 
adaptada às mudanças trazidas pela resolução 4.963/2021. 
com a mudança legislativa, o prazo para entrega da Política de investi-
mentos foi estendido até março de 2022, de acordo com a Portaria MtP nº 
1.055, de 31/12/2021. 
os investimentos realizados em fevereiro de 2022 foram executadas de 
acordo com as estratégias de investimentos propostas na minuta da Políti-
ca de 2022 e com as disposições contidas na nova resolução 4.963/2021, 
tendo presentes os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liqui-
dez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência.
o relatório Mensal de avaliação da carteira de investimento (fUNPrEv/
fiNaNPrEv) contém um balanço geral do desempenho das carteiras de 
investimentos geridas pelo iGEPrEv, registrando todos os eventos rele-
vantes ocorridos no mês de fevereiro/2022 para a gestão de recursos pre-
videnciários.
carteira GLoBaL iGePreV/Pa
a carteira de investimentos do iGEPrEv Pará é composta por 67 fundos 
de investimentos distribuídos entre 17 gestores, além das operações com-
promissadas (lft) executadas pelo banco do Estado – Banpará, que es-
tão vinculados ao seu respectivo plano, quais sejam: fundo Previdenciário 
(fUNPrEv), fundo financeiro (fiNaNPrEv) e sistema social de Proteção 
dos Militares (sPsM). 
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tabela 1: carteira de investimento Global – Fevereiro de 2022
GLOBAL FEVEREIRO/2022

APLICAÇÃO RESGATE AMORTIZAÇÃO TIR MA TIR/MA TIR MA TIR/MA
FUNPREV 115.012.495,02R$               100.000.000,00R$   26.821.576,03R$     23.197.325,57R$   4.196.059.239,29R$   0,09% 1,26% 7,30% 0,35% 2,06% 17,08%

FINANPREV- FUNDOS -R$                                  -R$                       -R$                       2.059.560,86R$     255.277.288,22R$      0,62% 0,79% 79,14% 0,62% 0,79% 79,14%
FINANPREV -LFT 159.129.381,50R$               99.549.530,06R$     -R$                       312.535,52R$        59.628.770,66R$        

SPSM - LFT 9.312.722,66R$                   9.049.258,33R$       -R$                       34.677,56R$          8.881.289,69R$          
IGEPREV/PA 283.454.599,18R$               208.598.788,39R$   25.604.099,50R$   4.519.846.587,86R$   

Fonte: NUGIN/IGEPREV

RETORNO ANORETORNO MÊS
CARTEIRA RENDIMENTO PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO
RECEITA

Gráfico 1: Distribuição de Recurso por Instituição Financeira – 
Fevereiro 2022

Gráfico 2: Distribuição de Recursos por Estratégia – Fevereiro 2022

Gráfico 3: Alocação por Segmento – Março 2021 a Fevereiro 2022 
(somente Fundos de investimentos)

MoNitoraMeNto da PoLÍtica de iNVestiMeNto 2022.
3.1 – Enquadramento da carteira em relação à estratégia da Política de 
investimento 2022
considerando as alterações trazidas pela resolução 4.963/2021, que pas-
sou a vigorar a partir de 03/01/2022. 
considerando que em Janeiro, a minuta da Política de investimentos de 
2022 estava em processo de adaptação às mudanças trazidas pela Nova 
resolução 4.963/2021;
considerando que a Política de investimento ainda não foi aprovada pelo 
conselho Estadual de Previdência.
considerando que as estratégias adotadas na execução da carteira de in-
vestimento devem atender aos limites mínimos e máximos propostos para 
a Política de investimentos 2022.
diante do exposto, em fevereiro de 2022, o NUGiN já começou a monitorar 
a carteira de investimentos do igeprev, observando as mudanças trazidas 
pela Nova resolução e as estratégias propostas na minuta da Política de 
investimentos 2022. 
Na tabela 2, observamos que os investimentos da carteira estão dentro 
dos limites mínimos e máximos propostos para a Política de investimen-
tos 2022, no entanto é necessário realizar realocações visando atender as 
estratégias-alvo.

tabela 2: distribuição e enquadramento dos investimentos iGe-
PreV/Pa (FUNPreV+FiNaNPreV+sPsM) – Fevereiro/2022

Política de Investimentos 2022

Artigo Tipo de Ativo Valor (R$) Carteira 
%

Limite 
Inferior

Estratégia 
Alvo

Limite 
Superior

Limite 
Legal

Renda Fixa 3.429.411.934,18        75,87% 70,05% 100%
Art. 7º, I, "b" Fundos RF 100% Títulos Públicos 1.952.524.438,63        43,20% 0,00% 30,00% 55,00% 100,00%
Art. 7º, II Operações Compromissadas 68.510.060,35             1,52% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00%
Art. 7º, III "a" Fundos de Renda Fixa conforme CVM 1.365.443.933,81        30,21% 0,00% 18,00% 40,00%
Art. 7º, V "a" FIDC Cota Senior 2.234.679,20                0,05% 0,00% 0,05% 1,00% 10,00%
Art. 7º, V "b" Fundos de Crédito Privado 40.698.822,20             0,90% 0,00% 2,00% 5,00% 10,00%

Renda Variável 556.182.429,38           12,31% 12,50% 40%
Art. 8º, I "a" Fundos de Ações  CVM 556.182.429,38           12,31% 0,00% 12,50% 20,00% 40,00%

Exterior 186.592.444,18           4,13% 8,95% 10%
Art. 9º, II "a" Fic - Aberto- Investimento no Exterior 57.563.779,04             1,27% 0,00% 6,45% 10,00% 10,00%
Art. 9º, III "a" Fundos de Ações - BDR Nível I 129.028.665,13           2,85% 0,00% 2,50% 10,00% 10,00%

Estruturados 347.659.780,12           7,69% 8,50% 20%
Art. 10º, I, "a" Fundos Multimercados 262.714.009,84           5,81% 0,0% 5,00% 10,00% 10,0%
Art. 10º, II Fundos de Participações (FIP) 84.945.770,28             1,88% 0,0% 3,50% 5,00% 5,0%

Total da Carteira 4.519.846.587,86R$   100,00% 100,00%
Fonte: NUGIN/IGEPREV

70,00%

3.2 –  EstratÉGias PlaNEJadas Para MarÇo 2022
Para atendimento aos limites estabelecidos na Política de investimento 
2022 e visando o cumprimento da Meta atuarial do iGEPrEv, o estudo de 
alM e a conjuntura econômica, o NUGiN planejou as seguintes realocações 
estratégicas para serem realizadas no mês de março de 2022. o destaque 
é para os segmentos de renda fixa e Estruturado. 
Em renda fixa propõem-se aumento da exposição na estratégia crédito 
Privado. Na estratégia de Juros real busca-se a redução de exposição nos 
benchmarks iMa-B e iMa-B5 com migração desses recursos para a compra 
de títulos Públicos federais e para o segmento de fundos Estruturados. 
a aquisição de títulos Públicos federais constitui uma importante estra-
tégia para rPPs’s com horizontes temporais de longo de prazo, tal qual o 
iGEPrEv. atualmente vivenciamos um ambiente favorável para aquisição 
de títulos Públicos federais. a abertura das taxas de juros iniciada no 
segundo semestre 2021 representa uma excelente janela de oportunida-
de para aquisição destes ativos. No mês fevereiro de 2022, a taxa de 
juros da NtNB 15/05/2055 alcançou a máxima de 5,7662%. visando as 
oportunidades de mercado, este núcleo elaborou a Nota técnica 002.2021 
– operações com títulos Públicos (PaE 1409319/2021), encaminhada à 
diretoria Executiva no dia 08/12/2021, que apresenta a regulamentação e 
normatização para a realização das operações com títulos Públicos fede-
rais. a execução da compra de títulos Públicos federais está na pendência 
de aprovação da Nota técnica 002.2021 – operações com títulos Públicos, 
pela diretoria Executiva.
considerando a abertura da curva de juros, deixar de aproveitar esta opor-
tunidade de mercado caracteriza redução da maximização dos ganhos 
relativos à compra de títulos Públicos, uma vez que o mercado sinaliza 
mudança no comportamento da curva de juros, para os próximos meses, 
com possibilidade de fechamento da curva o que resultará na redução dos 
prêmios gerados pela aquisição dos títulos Públicos. 
No segmento Estruturado propõem-se aumento de exposição na estratégia 
Economia real com aplicações em fundos de investimento Estruturado – fiP. 
a execução desta estratégia está na pendência de aprovação pela diretoria 
Executiva, da Nota técnica 001.2022 – fiP KiNEa v e da Nota técnica 
002.2022 – fiP vsP Multiestratégia,  ambas apresentam a avaliação da 
equipe técnica em relação aos fundos abertos para aquisição. 
Para além da aprovação das referidas Notas técnicas as aplicações nos 
FIP’s dependem da assinatura do Termo de Concessão da Certificação Ins-
titucional, conforme previsto no Manual do Pró-Gestão rPPs, uma vez que 
tais produtos só podem ser acessados por Investidores Qualificados. Os 
recursos para aplicação nos fiP’s terão origem na redução de exposição 
no benchmark iMa-B.
as estratégias planejadas pela área técnica para adequar a carteira 
fUNPrEv de acordo com as melhores opções de investimentos e assim a 
possibilidade de cumprimento da meta atuarial do rPPs estão demonstra-
das na tabela 3.
tabela 3: deliberação do NUGiN para março de 2022.
 Benchmark FUNPREV 

Atual %
Resgate Aplicação

Renda Fixa 73,87% ↓

Alocação Dinâmica 32,58%

  CDI Ativo 20,13%
  CDI Referenciado 12,45%
  Crédito Privado 0,00% ↑
Juros Real 31,63%
  IDKA 2 4,10%
  IMA-B 5 14,66%
  IMA-B 12,87%
  Título Público Direto 9,66% ↑
Vértice IMA-B 9,63% ↓

Renda Variável 12,96% =

Bolsa Brasil Ibov/Small 12,96% = Avaliação e Seleção dos 
Melhores

Exterior 4,82% ↑
Bolsa S&P Dólar 3,38% ↓
Multimercado Dólar 0,62%
Bolsa S&P Hedge 0,20%
Multimercado Hedge 0,62%

Estruturado 8,33% ↑
Multimercado Brasil CDI 3,68% ↓

Multimercado CDI+S&P S&P Dólar 2,64% ↑
Economia Real IPCA + 2,01% ↑

FUNPREV 100,00%
Fonte: Nugin

IMA-B, Alocação 
Dinâmica

FIPs

Amortizacao 
KINEA

Fundos de Crédito 
Pivado

IMA-B e IMA-B5 
(Fundo Caixa Novo 

Brasil)
Títulos Públicos

↑

Alocação Dinâmica, realocação 
Interna com avaliação e seleção 
dos melhores podutos. Aumeto 

de exposição em Crédito Privado 

Avaliar saída para Fundos 
Qualificados e Avaliar produtos 

disponívesS&P Hedge

↓

↓
Redução nos fundo do 

benchmark IMA-B e IMA-B5 . 
Migração Para Títulos Públicos, 

Exterior e FIP

MarçoRacional

CDI

IMA-B

Redução dos fundos 
Multimercados Brasil e migração 

para Multimercado CDI S&P e 
Exterior ou FIP

S&P Dólar
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a tabela 4 apresenta das atividades que foram planejadas para serem re-
alizadas no mês de fevereiro, seus respectivos responsáveis, e o status da 
execução da atividade para as realocações do mês de fevereiro.
tabela 4: Procedimentos planejados e executados para fevereiro 2022.

Rotinas e Processos Responsável Status
Avaliação do FIP KINE V Kelly, Utan, Henrique e Nayara Realizado
Avaliação do FIP VSP Multiestratégia Kelly, Utan, Henrique e Nayara Realizado
Elaboração Nota Técnica Kinea V Nayara e Marcos Paulo Realizado e enviado a DIEXE  (2022/165876)
Elaboração Nota Técnica VSP Nayara e Marcos Paulo Realizado e enviado a DIEXE (2022/192178)
Memorando reiterando a necessidade de Deliberação sobre a Nota Técnica Título Público.Nayara e Kelly Realizado e enviado a DIEXE (2022/129830)
Analise do fundo SPX (Crédito Privado) Nayara e Marcos Paulo Realizado 
Elaboração de Relatório de Aplicação e Resgate Nayara, Marcos Paulo e Camila Realizado - Foram elaborados 5 Relatórios
Execução das Movimentações - Realocação Alocação Dinâmica Elvira e Camila Realizado
Execução das Movimentações - Aplicação em Crédito Privado Elvira e Camila Pendente - O período de análise dos produtos 

disponíveis ultrapassou o mês de fevereiro. A 
aplicação será realilzada em março de 2022.

Execução das Movimentações - Aplicação em Títulos Públicos Elvira e Camila Pendente - A Nota Técnica ainda não foi 
aprovada pela DIEXE

Execução das Movimentações - Aplicação FIP's Elvira e Camila Pendente - As Notas Técnicas com as sugestôes 
de aplicação ainda não foram aprovadas pela 
DIEXE

Procedimentos  planejados para Fevereiro /2022

Para a realização das realocações estratégicas planejadas para o mês de mar-
ço algumas atividades deverão ser executadas pela equipe técnica do NUGiN.
tabela 5: Procedimentos planejados para março 2022.

Rotinas e Processos Responsável
Avaliação do FIP Economia Real II Kelly, Utan, Henrique e Nayara
Elaboração Nota Técnica Economia Real II Kelly, Utan, Henrique e Nayara
Memorando reiterando a necessidade de Deliberação sobre a Nota 
Técnica Título Público.

Nayara e Kelly

Memorando reiterando a necessidade de Deliberação sobre a Nota 
Técnica FIP KINEA V

Nayara e Kelly

Memorando reiterando a necessidade de Deliberação sobre a Nota 
Técnica FIP VSP Multiestratégia

Nayara e Kelly

Reiterar a necessidade de aprovação da Política de Investimento 2022. O 
prazo da Secretária de Previdencia encerra dia 31/03/2022

Kelly, Nayara e Camila

Análise de Fundos - Estratégia Exterior Henrique, Nayara e Marcos Paulo
Elaboração de Relatório de Aplicação e Resgate Nayara, Marcus Paulo e Camila
Execução das Movimentações - Aplicação em Crédito Privado Elvira e Camila
Execução das Movimentações - Aplicação em Títulos Públicos Elvira e Camila
Execução das Movimentações - Aplicação FIP's Elvira e Camila

Procedimentos  a serem executados em Março/2022

carteira FUNPreV
coMPosiÇÃo Por FUNdos de iNVestiMeNto

tabela 6: carteira de investimentos – FUNPreV – renda Fixa – 
Fevereiro 2022

VOL
TIR TIR/META 12 meses

Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos 19.387.214,04    1.936.722.975,26    46,16%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1,05% 83,74% 2,78% 2.218.687,94       212.648.254,05        5,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,13% 89,76% 1,66% 387.467,56          34.171.729,85          0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,13% 89,49% 1,66% 1.110.828,46       98.270.548,00          2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,10% 87,62% 2,11% 1.051.167,31       94.797.114,22          2,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,13% 89,40% 1,66% 508.171,84          44.984.838,06          1,07%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -1,95% -154,93% 5,17% 68.507,48            7.331.016,24            0,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 0,52% 40,98% 5,62% 237.681,13          46.298.496,89          1,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 0,81% 63,99% 2,25% 1.943.103,47       243.099.506,11        5,79%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -1,47% -116,98% 5,10% 389.453,27          36.573.509,52          0,87%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -1,70% -134,94% 5,21% 323.078,12          30.280.360,00          0,72%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -1,70% -135,31% 5,22% 542.365,92          50.767.020,00          1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,05% 83,47% 2,75% 1.937.752,78       186.323.286,90        4,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,15% 91,04% 2,75% 1.951.144,04       172.170.824,89        4,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I 1,05% 83,42% 2,75% 2.251.457,09       216.612.927,42        5,16%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA 0,48% 38,07% 6,25% 169.417,29          35.514.521,83          0,85%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA 0,43% 34,34% 6,61% 164.366,76          38.175.584,46          0,91%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA 0,50% 40,07% 1,08% 123.012,94          24.506.413,43          0,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 0,93% 73,74% 1,15% 3.072.208,91       258.958.494,78        6,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP 0,90% 71,37% 1,60% 937.341,74          105.238.528,60        2,51%
Art. 7º,  III,  "a" - FI RENDA FIXA 7.173.440,14      1.166.666.931,15    27,80%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP 0,48% 38,35% 5,65% 1.659.908,64       345.401.341,15        8,23%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP 0,78% 61,72% 3,83% 201.079,58          26.074.152,06          0,62%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA 0,40% 31,50% 6,33% 283.032,98          71.647.393,47          1,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 0,80% 63,40% 0,17% 4.141.619,11       522.934.943,63        12,46%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA 0,75% 59,54% 1,08% 612.580,35          82.330.174,84          1,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC 0,89% 70,35% 0,75% 275.219,49          116.626.097,08        2,78%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA* -                      1.652.828,92            0,04%
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior 9.271,24-             2.234.679,20           0,05%
BBIF MASTER FIDC LP -0,41% -32,81% 14,45% 9.271,24-              2.234.679,20            0,05%
TOTAL RENDA FIXA 26.551.382,95     3.105.624.585,61    74,01%

FEVEREIRO
Rendimento R$FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA PL (R$)

 * O fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA não possui rendimento no mês de Fevereiro, visto que a aplicação inicial no fundo ocorreu no último dia útil do mês (25/02/2022). 

% CARTEIRA

tabela 7: carteira de investimentos – FUNPreV – renda Variável 
– Fevereiro 2022

VOL
TIR TIR/META 12 meses

Art. 8º, inciso I - FI Ações 6.016.162,61-      556.182.429,38       13,25%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 0,96% 76,36% 19,27% 139.281,46          14.625.566,23          0,35%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES 0,84% 67,08% 19,15% 19.173,04            2.289.165,60            0,05%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES -0,96% -76,58% 17,21% 14.001,74-            1.438.067,82            0,03%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 0,03% 2,51% 18,59% 1.119,62              3.539.377,66            0,08%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES -3,24% -257,19% 24,76% 171.611,91-          5.127.723,24            0,12%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES -1,44% -114,12% 22,74% 276.073,15-          18.937.260,67          0,45%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES -0,20% -16,17% 19,31% 7.346,48-              3.601.012,22            0,09%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES -2,08% -165,53% 24,06% 1.962.983,30-       92.220.690,05          2,20%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES 0,94% 74,91% 17,19% 24.872,14            2.662.023,50            0,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES -1,21% -96,23% 17,41% 465.537,09-          37.954.605,96          0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES 0,00% 0,30% 20,91% 1.174,19              30.797.268,24          0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES -0,37% -29,08% 21,54% 281.498,69-          76.598.781,98          1,83%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES -0,71% -56,63% 20,21% 388.832,95-          54.140.072,82          1,29%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES -0,48% -38,43% 17,51% 107.806,58-          22.170.121,00          0,53%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES -1,47% -117,02% 17,21% 483.604,19-          32.337.142,69          0,77%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES -2,12% -168,65% 23,96% 331.224,84-          15.267.185,12          0,36%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES -1,47% -116,81% 20,91% 648.744,55-          43.458.769,47          1,04%
OCCAM FIC AÇÕES 1,05% 83,24% 18,22% 227.147,88          21.899.554,32          0,52%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES -0,34% -26,73% 17,84% 172.869,41-          41.167.817,61          0,98%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES -3,01% -239,29% 26,96% 1.116.796,06-       35.950.223,19          0,86%
TOTAL RENDA VARIÁVEL 6.016.162,61-       556.182.429,38       13,25%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL % CARTEIRA
FEVEREIRO

Rendimento R$ PL (R$)

tabela 8: carteira de investimentos – FUNPreV – investimento no 
exterior, estruturado e total FUNPreV – Fevereiro 2022
 

VOL
TIR TIR/META 12 meses

Art. 9º, inciso II - FI Investimento no Exterior 3.080.221-           57.563.779,04         1,37%
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO -3,76% -298,46% 14,74% 313.867-               8.038.276,12            0,19%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO -5,17% -410,66% 7,97% 1.356.265-            24.873.670,13          0,59%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES -5,41% -429,71% 17,77% 1.410.089-            24.651.832,80          0,59%
Art. 9º, inciso III - FI Ações BDR Nível I 10.807.547-         129.028.665,13       3,07%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I -7,12% -565,22% 18,43% 6.552.648-            85.520.003,65          2,04%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I -8,91% -707,50% 20,50% 4.254.898-            43.508.661,48          1,04%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 13.887.767,98-     186.592.444,18       4,45%

VOL
TIR TIR/META 12 meses

Art. 10º, inciso I - FI ou FIC Multmercado 1.023.870,24-      262.714.009,84       6,26%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO -2,17% -172,51% 14,12% 550.709,06-          24.803.551,91          0,59%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO -2,09% -165,92% 14,27% 1.037.693,44-       48.634.570,44          1,16%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO 0,99% 78,40% 1,83% 350.761,34          35.883.577,96          0,86%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 0,74% 58,81% 2,04% 52.822,00            7.185.629,87            0,17%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 0,84% 66,54% 3,46% 928.942,99          111.805.282,40        2,66%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO -2,18% -173,43% 14,29% 767.994,07-          34.401.397,26          0,82%
Art. 10º, inciso II - FI Participações 17.573.743,44    84.945.770,28         2,02%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP 1,70% 135,25% 24,78% 159.305,18          9.513.854,57            0,23%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP 2,36% 187,82% 17.414.438,26     75.431.915,72          1,80%
TOTAL ESTRUTURADOS 16.549.873,20     347.659.780,12       8,29%

-                                                                                                                                                      -                            
TOTAL 23.197.325,57    4.196.059.239,29    100,00%

% CARTEIRA

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
FEVEREIRO

Rendimento R$ PL (R$) % CARTEIRA

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADOS
FEVEREIRO

Rendimento R$ PL (R$)

MoViMeNtaÇÕes da carteira 
tabela 9: Movimentações FUNPreV – Fevereiro 2022

DATA APLICAÇÃO RESGATE AMORTIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO DESCRIÇÃO
11/02/2022 2.209.858,96R$       BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JAN 2022
15/02/2022 974.586,78R$         BB TP IPCA I FI RF PREVIDENCIÁRIO
15/02/2022 2.778.564,11R$      BB TP IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO
15/02/2022 2.670.956,56R$      BB TP IPCA VI FI RF PREVIDENCIÁRIO
15/02/2022 1.306.428,02R$      BB TP VII FI RF PREVIDENCIÁRIO
16/02/2022 1.422.265,92R$      CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RF
16/02/2022 846.438,12R$         CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RF
16/02/2022 936.209,75R$         CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF
18/02/2022 214.357,88R$         BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
22/02/2022 11.149.807,14R$     ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP RECURSO DA AMORTIZAÇÃO BB, CAIXA E BTG PACUTAL 2024
22/02/2022 100.000.000,00R$   ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA REALOCAÇÃO ESTRATÉGICA
23/02/2022 100.000.000,00R$   ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP REALOCAÇÃO ESTRATÉGICA
25/02/2022 1.652.828,92R$       BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FEV 2022
25/02/2022 15.671.768,89R$    KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST. I FIP MULTIESTRATÉGIA
TOTAL 115.012.495,02R$   100.000.000,00R$   26.821.576,03R$    
FONTE: NUGIN/Igeprev

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - FEVEREIRO 2022

eVoLUÇÃo da carteira FUNPreV
Gráfico 4: Evolução do Patrimônio Líquido – FUNPREV – Março 2021 
a Fevereiro 2022.

Gráfico 5: Evolução do Rendimento – FUNPREV – Março 2021 a Fe-
vereiro 2022

Gráfico 6: Evolução do Rendimento FUNPREV por Segmento – Ja-
neiro e Fevereiro de 2022

carteira FiNaNPreV
coMPosiÇÃo Por FUNdos de iNVestiMeNtos

tabela 10: carteira de investimentos – FiNaNPreV – Fevereiro 2022

VOL
TIR TIR/META TIR TIR/META 12 meses

Art. 7º, inciso I, alínea "b"  FI 100% Títulos Públicos 168.266,02R$       15.801.463,36R$     5,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 1,15% 91,04% 1,17% 56,65% 2,75% 121.653,70R$        10.734.839,56R$      3,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 0,93% 73,74% 1,46% 70,77% 1,15% 46.612,31R$          5.066.623,81R$        1,61%
Art. 7º, inciso II. 312.535,52R$       59.628.770,66R$     18,94%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 312.535,52R$        59.628.770,66R$      18,94%
Art. 7º, inciso III, alínea "a" - Limite % RPPS até 60%- Limite 5 PL até 15% 1.559.820,45R$   198.777.002,66R$  63,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 0,78% 99,42% 0,80% 63,40% 0,17% 14.361,72R$          1.813.360,04R$        0,58%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA 0,57% 71,79% 0,75% 59,54% 1,08% 318.966,78R$        42.868.810,12R$      13,61%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP 0,55% 70,05% 0,93% 74,10% 1,21% 139.942,79R$        15.139.270,44R$      4,81%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,79% 100,78% 0,88% 69,66% 0,20% 160.316,67R$        18.438.855,17R$      5,86%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 0,78% 98,43% 0,83% 65,80% 0,18% 166.807,92R$        20.301.932,66R$      6,45%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA 0,32% 41,21% 0,72% 57,11% 1,17% 261.602,00R$        36.640.534,10R$      11,64%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA 0,78% 99,27% 0,77% 61,52% 0,31% 204.701,01R$        26.633.078,21R$      8,46%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 0,76% 96,04% 0,80% 63,52% 0,22% 293.121,55R$        36.941.161,92R$      11,73%
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Limite % RPPS até 40% - Limite % PL de 15% 331.474,40R$       40.698.822,20R$     12,92%
BTG PACTUAL YIELD FI RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO 0,77% 97,68% 0,82% 65,22% 0,17% 331.474,40R$        40.698.822,20R$      12,92%

TOTAL FINANPREV 0,81% 64,60% 1,44% 70,10% 0,76% 2.372.096,38R$   314.906.058,88R$  100,00%
FONTE: NUGIN/IGEPREV

OBSERVAÇÃO: 
 1) Não foi calculada a Taxa de Retorno e Volatilidade das operações compromissadas em virtude dessa aplicação ser de curtissimo prazo(1 mês).
2) Nessa planilha não considerar informações do SPSM

CARTEIRA FINANPREV - FEVEREIRO 2022

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA  Rendimento R$ PL (R$) % CARTEIRA
FEVEREIRO ANO
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eVoLUÇÃo da carteira FiNaNPreV
Gráfi co 7: Evolução do Patrimônio Líquido – FINANPREV (Fundos + 
LFt) – Março/2021 a Fevereiro/2022

Gráfi co 8: Evolução do Rendimento do FINANPREV (Fundos + LFT) 
– março/2021 a Fevereiro/2022

taXa de adMiNistraÇÃo – ta
Para custear as despesas administrativas de fevereiro de 2022, foram uti-
lizadas as receitas arrecadadas do fUNPrEv diretamente pelo setor de 
arrecadação. 

traNsFerÊNcia reNdiMeNto FUNPreV Para FiNaNPreV – 
ateNdiMeNto a Lei coMPLeMeNtar 115/2017 e 125/2019.

tabela 11: transferência FUNPreV para FiNaNPreV – 2016 a 2021

PERÍODO DESCRIÇÃO VALOR
2016 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2016 652.065.924,15R$        
2017 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2017 576.435.802,81R$        
2018 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2018 411.344.663,66R$        
2019 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2019 629.863.135,36R$        
2020 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2020 209.416.677,77R$        
2021 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2021 80.224.987,67R$          

TOTAL R$ 2.559.351.191,42
Fonte: NUGIN

TRANSFERÊNCIAS FUNPREV PARA O FINANPREV

Para atendimento da lei complementar 115/2017, alterada pela 
125/2019, já foram transferidos do funprev para o finanprev o valor de r$ 
2.559.351.191,42, no período de 2016 até fevereiro de 2022. 
Em fevereiro de 2022, o fUNPrEv apresentou variação positiva no valor de 
r$ 23.197.325,57. No entanto não foi possível realizar a transferência do 
recurso para atendimento da lei complementar, visto que ainda não houve 
a completa compensação da variação negativa que ocorreu no período de 
Julho a outubro de 2021, conforme apresentado na tabela a seguir.
tabela 5: compensação

Meses Rendimento 
mensal

Compensação Saldo a transferir* Saldo a 
compensar

jan/21 18.759.789,79-   -                         18.759.789,79-   
fev/21 21.008.057,53-   -                         39.767.847,32-   
mar/21 16.125.109,46   16.125.109,46 -                         23.642.737,85-   
abr/21 46.948.066,10   23.642.737,85 23.305.328,25        -                    
mai/21 48.433.004,41   48.433.004,41        -                    
jun/21 8.486.655,01     8.486.655,01          -                    
jul/21 20.997.495,57-   -                         20.997.495,57-   
ago/21 33.103.462,65-   54.100.958,22-   
set/21 38.687.337,67-   92.788.295,90-   
out/21 67.201.357,91-   159.989.653,81- 
nov/21 40.505.761,99   40.505.761,99 119.483.891,81- 
dez/21 37.122.470,79   37.122.470,79 82.361.421,02-   
jan/22 10.806.719,09   10.806.719,09 71.554.701,93-   
fev/21 23.197.325,57   23.197.325,57 48.357.376,37-   
Total 

*O saldo é transferido no mês subsequente

resUMo do ceNÁrio ecoNÔMico – FeVereiro 2022
Economia Internacional Economia Brasileira Renda Fixa Renda Variável

A economia global prossegue sofrendo com a 
escalada inflacionária global enquanto a COVID 
começa a ser discutida como um problema 
endêmico.

A inflação voltou a surpreender o mercado, com 
rodadas adicionais de alta persistente e atingindo 
patamar de dois dígitos. O que deve corroborrar 
uma política monetária restritiva. 

Considerando o cenário fiscal e as
projeções do mercado sobre  a inflação, estima-se 
o cenário base de que a Selic alcance um patamar 
de 12,75% até o fim do ano.

Os ativos brasileiros destacaram-se positivamente 
após meses de desempenhos ruins suportados por 
fluxos financeiros estrangeiros.

A invasão da Russia na Ucrânia está causando um 
risco imprevesível ao mercado e pressionam as 
commodities, especialmente, petróleo, gás e 
trigo. O barril do petróleo, por exemplo, atingiu 
preços máximos equiparados a crise de 2008. 

Commodities em alta, apesar de impactar na 
inflação, pode ocasionar em impulso positivo ao 
crescimento econômico ao país, dado sua 
estrutura produtiva ligada ao segmento e possíveis 
impactos do dólar na economia.

A taxa básica de juros está 10,75% e com 
estimativa de aumentar em 1% p.p, reduzindo o 
ritimo de crescimento da taxa pelo COPOM. 

O Ibovespa apresentou uma valorização de de 
0,89% em fevereiro e tem um acumulado no ano 
de +2,54%. Destaque para commodities, bancos e 
eletricas.

A Europa está em alerta com o abastecimento de 
gás e petróleo originados das áreas da guerra. 

No curto prazo, riscos inflacionários seguem para 
cima, com as commodities pressionadas.

Observamos uma elevação da taxa nos vértices 
curtos da curva de juros futuros em decorrência da 
elevação de juros pelo BC e da pressão 
inflacionária. 

Por outro lado, segmenteo de Small Caps 
prossegue pressionado com a alta de juros, no mês 
de -5,19% e -1,95% no ano. Ativos vinculados mais 
a economia doméstica, como imobiliário e varejo.

O FED segue avançando no discurso de combate a 
inflação, sobretudo com a pressão adicional 
advinda da invasão russa. A alta de juros tem 
previsão para o início do mês.

No cenário fiscal,  o apoio do governo a um projeto 
de desonerações dos impostos federais sobre 
combustíveis e energia, voltaram a preocupar 
investidores.

A volatilidade no mercado de juros e eventos 
internacionais adversos tornaram os títulos 
públicos comprados diretamente ainda mais 
atraentes e uma excelente estratégia, com prêmio 
médio de IPCA + 5,50%.

Com o início da guerra entre Russia e Ucrânia o 
MSCI global e o S&P 500 tiveram os seguintes 
retornos de -3% e -2,9% no mês. No ano, as quedas 
passam de -10%, sobretudo em razão do FED.

A China teve melhoras em indicadores de 
produção, contrabalanceado o setor imobiliário 
instável e a elevação nos casos de Ômicron. O 
Banco Central da China a flexibilizar a política 
montetária.

Ao longo do mês, Lula deu sinais de moderação, 
formando uma possível chapa com Geraldo 
Alckmin como vice.

Os índices IMA-B5 (+1,06%) e IDKA 2 (+1,26%) 
tiveram destaques positivos no mês. 

O dólar depreciou frente ao o real, com o impulso 
do capital externo. No mês retorno de -4,07% e -
7,90% no ano. 

Gráfi co 9: Trajetória da taxa SELIC

Gráfi co 10: Meta de Infl ação e IPCA acumulado 12 meses

Gráfi co 11: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa – Fev/ 2022Gráfi co 11: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa – Fev/ 2022

Gráfi co 12: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa – Ano 2022Gráfi co 12: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa – Ano 2022
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Gráfi co 13: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Fev/2022Gráfi co 13: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Fev/2022

Gráfi co 14: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Ano 2022Gráfi co 14: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Ano 2022

Gráfi co 15: Desempenho dos Benchmarks de Investimentos no 
exterior – Fev/2022

Gráfi co 16: Desempenho dos Benchmarks de Investimentos no 
exterior – ano 2022

deseMPeNHo da carteira de iNVestiMeNto FUNPreV
eM reLaÇÃo À Meta atUariaL
a meta atuarial a ser alcançada pela carteira fUNPrEv será de iPca+3% 
ao ano.
o desempenho da carteira fUNPrEv em fevereiro apresentou um retorno 
de 0,09% para uma meta de 1,26%, impactando no não cumprimento da 
meta atuarial do mês. 
o desempenho da carteira fUNPrEv em 2022 apresentou um retorno de 
0,35% para uma meta de 2,06%, também confi gurando no não cumpri-
mento da meta atuarial do ano.
Gráfi co 17: Retorno da carteira FUNPREV em relação à Meta Atuarial

Em 2022 o desempenho negativo das bolsas internacionais, infl uenciado 
pela nova onda de contágios do coronavírus na Europa e pelo confl ito geo-
político entre a rússia e Ucrânia, contribuíram para que o não cumprimen-
to da meta atuarial. contudo, tais efeitos foram contra balanceados pelo 
desempenho positivo dos benchmarks de renda fi xa e de renda variável 
no Brasil.
Em 12 e 24 meses o risco Brasil e o cenário de estresse do mercado que 
teve origem na crise econômica gerada pela pandemia da covid-19 infl uen-
ciaram para o não atendimento da meta atuarial do período.
Por estratÉGia
o desempenho da carteira fUNPrEv detalhado por estratégia em fevereiro 
de 2022 pode ser visualizado na tabela abaixo:
tabela 13: retorno e contribuição por estratégia – FUNPreV 
(Fevereiro 2022)
Estratégia % Retorno 

Fev/22
Contribuição 

Fev/22
Retorno 

2022
Contribuição 

2022

Renda Fixa 73,87% 0,79% 0,58% 0,98% 0,74%
Alocação Dinâmica 32,58% 0,84% 0,26% 1,46% 0,48%
  CDI Ativo 20,13% 0,86% 0,16% 1,39% 0,28%
  CDI Referenciado 12,45% 0,79% 0,10% 1,55% 0,20%
Juros Real 31,63% 0,83% 0,26% 0,54% 0,18%
  IDKA 2 4,10% 1,15% 0,05% 1,17% 0,05%
  IMA-B 5 14,66% 1,05% 0,15% 1,14% 0,17%
  IMA-B 12,87% 0,47% 0,06% -0,33% -0,04%
Vértice 9,66% 0,48% 0,06% 0,82% 0,08%

Renda Variável 12,96% -1,07% -0,15% 4,10% 0,51%
Bolsa Brasil 12,96% -1,07% -0,15% 4,10% 0,51%

Exterior 4,82% -6,93% -0,33% -15,95% -0,86%
Bolsa S&P Dólar 3,38% -7,73% -0,26% -18,05% -0,69%
Bolsa S&P Hedge 0,62% -5,41% -0,03% -13,17% -0,09%
Multimercado Dólar 0,20% -3,76% -0,01% -11,46% -0,03%
Multimercado Hedge 0,62% -5,17% -0,03% -8,13% -0,05%

Estruturado 8,33% 0,25% 0,01% -0,17% -0,03%
Multimercado Brasil 3,68% 0,87% 0,03% 2,00% 0,07%
Multimercado CDI+S&P 2,64% -2,14% -0,06% -7,25% -0,21%
Economia Real 2,01% 2,22% 0,04% 5,81% 0,11%

FUNPREV
CDI
IPCA
IMA-B
IPCA + 3%

0,11% 0,36%
0,75% 1,50%
1,01% 1,60%
0,54% -0,20%
1,26% 2,00%     

fonte: NUGiN. obs: a avaliação por contribuição apresenta retornos aproximados.                                                                                                                                    
FUNPreV
avaliação mensal: resultado de 0,11% no mês de fevereiro. o retorno 
positivo é resultado da contribuição da estratégia de renda fi xa de 0,58%, 
da renda variável de -0,15% , do Exterior com -0,33% e  do Estrututrado 
com 0,01%.
avaliação anual: resultado de 0,36% no ano de 2022. o retorno positivo é 
resultado da contribuição da estratégia de renda fi xa de 0,74%, da renda 
variável de 0,51%, do Exterior com -0,86% e do Estruturado -0,03%.
renda Fixa
Em fevereiro, a renda fi xa performou positivamente, apresentando retorno 
de 0,79% e contribuição de 0,58%.
a estratégia alocação dinâmica apresentou o maior retorno do mês com 
0,84% e possuindo a contribuição de 0,26%. 
a estratégia Juros real performou positivamente com retorno de          0,83% 
e contribuição de 0,26% com todos os retornos positivos no idKa 2, iMa-B 
5, iMa-B 5 e fechou o mês com os retornos de 1,15%, 1,05%  e 0,47%, 
respectivamente.
renda Variável
Em fevereiro, o segmento obteve retorno negativo de 1,07%, com contri-
buição de -0,15%.
No ano, a bolsa Brasil performou apresenta o retorno de 4,10% e contri-
buição de 0,51%.
exterior
Em fevereiro, o segmento apresentou o maior retorno negativo da carteira 
fUNPrEv de -6,93% e contribuição negativa de -0,33%. 
No ano, o retorno é de -15,95% e contribuição de 0,86%.
a variação negativa do segmento exterior ocorreu em virtude das bolsas 
globais apresentarem um desenvolvimento fraco impulsionado pelo confl i-
to entre rússia e Ucrânia e pela possibilidade de abertura na taxa de juros 
e aceleração na normalização das políticas expansionistas nos EUa.
a estratégia Bolsa s&P dólar fechou o mês com retorno negativo de     
-7,73% e contribuição de -0,26%. as outras estratégias do exterior tam-
bém tiveram retornos negativos.
estruturado
No mês e  o segmento estruturado continua agregando diversifi cação, apesar 
do forte efeito negativo de produtos multimercados voltados ao exterior. 
Volatilidade por estratégia
Conforme pode ser observado no Gráfi co 18, a carteira FUNPREV acompa-
nha o comportamento da estratégia renda fixa, dado o peso desta na car-
teira agregada. o mês foi novamente marcado por desempenho negativo 
das bolsas internacionais o que explica o resultado do segmento Exterior. 
o segmento renda variável e a Renda Fixa fi nalizaram o mês no positivo.
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Gráfico 18: Retorno anual e volatilidade por estratégia – fevereiro 2022.

fonte: Bloomberg/NUGiN
GereNciaMeNto de risco

aVaLiaÇÃo de risco e retorNo dos FUNdos de iNVestiMeNtos
o estudo técnico de análise de risco e retorno dos fundos de investimentos 
devidamente credenciados é apresentado através do “relatório Mensal de 
avaliação de fundos de investimentos”. 
Este relatório serve como suporte para a tomada de decisão da diretoria 
Executiva do iGEPrEv – dirEX em relação às recomendações de movi-
mentação financeira dos fundos de investimentos proposta pela área téc-
nica do iGEPrEv.
risco X rEtorNo dos fUNdos dE iNvEstiMENtos da cartEira fUNPrEv
Gráfico 19: Risco x Retorno dos Fundos de Investimentos – Carteira 
FUNPreV: renda Fixa 01/03/2021 a 25/02/2022 (diária).

ativo retorno Volatilidade 
(anualizada)

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 6,00 % 2,77 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 8,15 % 1,66 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 8,10 % 1,65 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 7,28 % 2,10 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII  FI  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 8,08 % 1,65 %
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 0,56 % 5,61 %
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -1,73 % 5,16 %
CAIXA BRASIL 2024 I  TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,09 % 5,21 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,33 % 5,09 %
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,10 % 5,20 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 1,86 % 2,24 %
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 6,30 % 2,75 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 6,07 % 2,75 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 5,85 % 1,15 %
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I 6,11 % 2,74 %
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP 8,61 % 1,60 %
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA -2,23 % 6,26 %
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA -0,98 % 2,99 %
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA -2,42 % 6,62 %
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 6,01 % 0,17 %
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA -0,84 % 6,33 %
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP 0,66 % 5,64 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP 7,71 % 0,75 %
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA 4,74 % 1,08 %
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP 5,53 % 3,82 %
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 6,18 % 0,22 %
BBIF MASTER FIDC LP 9,39 % 14,39 %

fonte: Quantumaxis
Gráfico 20: Risco x Retorno dos Fundos de Investimentos – Cartei-
ra FUNPreV: renda Variável - 01/03/2021 a 25/02/2022 (diária) 

ativo retorno Volatilidade 
(anualizada)

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES -6,24 % 17,22 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES -7,61 % 17,30 %
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES -14,36 % 20,90 %
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES 10,01 % 17,82 %
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES -0,79 % 18,54 %
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES -9,99 % 24,66 %
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES -4,34 % 22,67 %
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES -6,59 % 19,33 %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES -27,60 % 23,99 %
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES 2,52 % 19,10 %
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES 9,12 % 17,19 %
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES -7,48 % 17,36 %
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES -4,48 % 19,22 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES -12,78 % 20,85 %
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES -6,51 % 21,48 %
OCCAM FIC AÇÕES 0,33 % 18,20 %
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES -20,89 % 26,87 %
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES -13,21 % 23,88 %
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES -1,09 % 20,13 %
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES -0,32 % 17,45 %

fonte: Quantumaxis

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando que o disposto no art. 100,§3º da cf/88;
considerando que a requisição de Pequeno valor – rPv trata-se daquela 
relativa a crédito cujo montante atualizado e individualizado, no momento 
de sua expedição, seja igual ou inferior aos parâmetros estabelecidos no 
art. 87, incisos i e ii, da adct, art. 1º da lei Estadual nº 6.624/2004; 
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo ex-
ceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da república;
rEsolvE:
tornar público a íntegra da relação de requisições de Pequeno valor – rPv 
pagas rEfErENtE ao MÊs dE MarÇo/2022

Processo JUdiciaL NÚMero do rPV BeNeFiciario
0860983-71.2019.8.14.0301 2021-1688/1JEfP/rPv Maria NEUZa dE alMEida sEiXas
0809680-81.2020.8.14.0301 2021-1354/1JEfP/rPv leonita almeida lopes
0802814-91.2019.8.14.0301 2021-1008/1JEfP/rPv Eliene lucia lopes
0861617-67.2019.8.14.0301 2021-858/2JEfP/rPv Maria Jose lima Gomes
0805169-74.2019.8.14.0301 2021-916-2JEfP Maria Ester araujo de carvalho
0807916-60.2020.8.14.0301 2021-1610/1JEfP/rPv lourdes do socorro anunciacao Borges
0860951-66.2019.8.14.0301 2021-956/2JEfP/rPv aldamira ferreira Borralhos
0853954-04.2018.8.14.0301 2021-1137/2JEfP Mariza Machado tavares
0835679-70.2019.8.14.0301 2021-1151/1JEfP Maria de Nazaré Nunes rodrigues
0859645-62.2019.8.14.0301 2021-1154/2JEfP ilizete Maria silva ramos
0828768-42.2019.8.14.0301 2021-1626/1JrfP clara de assis chaves araujo
0801714-67.2020.8.14.0301 2021-866/1JEfP Maria das Graças silva siqueira
0845767-07.2018.8.14.0301 2021-1397/1JEfP Maria Helena da costa santana
0832405-98.2019.8.14.0301 2021-1820/1JEfP laura Mitsue iketani
0808738-83.2019.8.14.0301 213rPv/2021 Maria oNEsilda do rosario Brito
0819371-56.2019.8.14.0301 2021-960-2JEfP deusarina rodrigues demetrio
0805183-24.2020.8.14.0301 2021-373-1JEfP Maria Madalena albuquerque de oliveira
0861625-44.2019.8.14.0301 2021-1373/1JEfP/rPv Maria farias Guimaraes
0805973-08.2020.8.14.0301 2021-979/2JEfP Marli rodrigues Pires
0818745-37.2019.8.14.0301 2021-978-2JEfP Benedito Manoel de freitas
0810189-12.2020.8.14.0301 2021-1387/1JEfP/rPv Nely Bezerra Pedrosa
0862487-49.2018.8.14.0301 2021-1009/2JEfP/rPv Maria davina de oliveira Monteiro
0866880-17.2018.8.14.0301 2021-1391-1JEfP Eduarda Barata favacho
0818004-60.2020.8.14.0301 2021-474/2JEfP/rPv Eronilde ferreira rodrigues
0809387-48.2019.8.14.0301 2021-784/2JEfP/rPv raimunda de lima viana
0822866-40.2021.8.14.0301 s/N/2JEfP/rPv Maria de Nazare sousa oliveira
0824402-23.2020.8.14.0301 02021-1-1JEfP Marlene de almeida cardoso
0806901-56.2020.8.14.0301 2021-782-2JEfP Marlene Pericles Huet Bacelar
0809365-87.2019.8.14.0301 2021-1484/1JEfP/rPv Maria luiza Menezes da silva

0850268-33.2020.8.14.0301 2021-1-0850268-
332020.8.14.0301 Helena da silva rodrigues

0866307-08.2020.8.14.0301 2021-1149/1JEfP rosemar Monteiro silva
0809764-82.2020.8.14.0301 2021-1526-1JEfP sebastiana Guimares
0809387-48.2019.8.14.0301 2021-784/2JEfP/rPv raimunda de lima viana
0812897-69.2019.8.14.0301 2021-1443/2JEfP/rPv vanda costa de carvalho
0834192-31.2020.8.14.0301 2021-1127/1JEfP Maria do carmo Maciel da silva
0863767-21.2019.8.14.0301 2021-931/2JEfP/rPv tania Maria sarrazin da Mota
0831944-29.2019.8.14.0301 2021-1743/1JEfP teresa rodrigues Matos
0873007-68.2018.8.14.0301 2021-560/2JEfP ivete carvalho Barbosa
0867639-44.2019.8.14.0301 2021-1208/1JEfP Joana Maria dos santos
0855265-30.2018.8.14.0301 2021-900/2JEfP/rPv Edevanir caldas valois
0810684-90.2019.8.14.0301 2021-948/1JEfP reginaldo das dores de oliveira ribeiro
0845872-81.2018.8.14.0301 2021-1398/1JEfP odete Pinheiro Pereira Hughes
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0825453- 40.2018.8.14.0301 2020-546/1JEfP rodolfo fErrEira BEZErra
0807338-97.2020.8.14.0301 2021-1033/2JEfP/rPv antonia correa Paixao
0819371-56.2019.8.14.0301 2021-960-2JEfP deusarina rodrigues demetrio
0827086-52.2019.8.14.0301 2021-1082/2JEfP/rPv dilma Nazare tavares Marinho
0807001-74.2021.8.14.0301 2021-956/5vPf aNtoNio GraciaNo dos saNtos NEto
0808804-29.2020.8.14.0301 2021-988/1JEfP antônia Neto soares
0832156-50.2019.8.14.0301 2021-1200-2JEfP ana Joaquina Malcher da conceicao
0807001-74.2021.8.14.0301 2021-969/5vPf lUis carlos coNcEiÇÃo saNtos
0877971-07.2018.8.14.0301 2021-1445/2JEfP aNGEla Maria Paiva da silva
0835406-57.2020.8.14.0301 2021-1504/1JEfP raiMUNda NoNata silva aBrEU
0865524-50.2019.8.14.0301 2021-050 rPv Maria irENE dE soUsa PiNHEiro
0861059-95.2019.8.14.0301 2021-1129/2JEfP MiriaM larEdo fiEl
0833009-59.2019.8.14.0301 2021-1654/1JEfP rosa Maria rodriGUEs vErissiMo
0807341-52.2020.8.14.0301 2021-950/2JEfP Maria do carMo da rosa GUiMaraEs
0877979-81.2018.8.14.0301 2021-1606/2JEfP/rPv Maria HElENa dUartE raMos
0863371-44.2019.8.14.0301 2021-1054/2JEfP Maria dE fatiMa NovaEs soarEs
0861284-18.2019.8.14.0301 2021-1425/1JEfP Maria lUcia dE MoraEs failacHE
0831242-83.2019.8.14.0301 2021-1150/2JEfP Maria isaBEl carvalHo fErrEira
0842270-14.2020.8.14.0301 2021-1276/2JEfP MarlENE sENa dE liMa
0828756-91.2020.8.14.0301 2021-1273/2JEfP lUciola PaNtoJa PiMENtEl
0862168-47.2019.8.14.0301 031rPv/2021 ZENEidE liMa rodriGUEs
0817991-61.2020.8.14.0301 2021-938/1JEfP EdiNa Maria saNtos dE carvalHo
0828722-19.2020.8.14.0301 027rPv/2021 NilZa PaNtoJa EstUMaNo
0809767-37.2020.8.14.0301 2021-1364/1JEfP doracY dE liMa alENcar
0822642-39.2020.8.14.0301 2021-1446/1JEfP JorGiNa NoBrE dE MoUra
0821520-25.2019.8.14.0301 2021-1252/2JEfP Maria das Gracas PErEira dE soUZa
0828307-36.2020.8.14.0301 2021-1-1/JEfP JoaNa darc dos saNtos tENorio
0859671-26.2020.8.14.0301 100 rPv/2021 NorMElia NasciMENto fErNaNdEs
0811986-23.2020.8.14.0301 2021-058 rPv/2021 Maria das MErcEs dE carvalHo rodriGUEs
0821033-55.2019.8.14.0301 2021/832553JEfP doMiNGas NErEs da silva
0831066-07.2019.8.14.0301 2021-1611/1JEfP HElENa Maria MaUad alMEida
0833908-57.2019.8.14.0301 2021-1153/2JEfP valdENicE olivEira dE araUJo
0831555-10.2020.8.14.0301 2021-1440/1JEfP Maria dE fatiMa raMos costa
0828891-40.2019.8.14.0301 2021-1633/1JEfP Maria diNair da silva Batista
0833943-80.2020.8.14.0301 2021-1434/1JEfP Maria lUcENildEs NoGUEira dE aNdradE
0803452-90.2020.8.14.0301 2021-1431/1JEfP MartiNs rUi MoNtEiro
0820974-67.2019.8.14.0301 2021-1447/1JEfP Maria dE NaZarE costa da foNsEca
0831323-95.2020.8.14.0301 2021-1147/1JEfP Maria do carMo aNdradE PaMPloNa
0873033-66.2018.8.14.0301 2021-1309/2JEfP Maria JosE riBEiro
0861612-45.2019.8.14.0301 2021-1834/1JEfP fraNcisca Barros da silva
0810683-71.2020.8.14.0301 2021-1158/1JEfP Maria JoaNa PiNHEiro GoNcalvEs
0838384-41.2019.8.14.0301 2021/1481 JEfP cEliNo corrEa do carMo
0832323-33.2020.8.14.0301 2021-925-1JEfP Maria da coNcEicao foNsEca PaNtoJa
0866568-07.2019.8.14.0301 028 rPv/2021 raiMUNda NoNata dE MElo saNtos
0831377-95.2019.8.14.0301 2021-1187/2JEfP Maria isaBEl dos saNtos
0867709-95.2018.8.14.0301 2021-1311/2JEfP vaNda Maria da silva costa
0829929-53.2020.8.14.0301 2020-1973/2 JEfP tErEZiNHa GoMEs Pardal

0835748-68.2020.8.14.0301 2021-10835748-
68.2020.8.14.0301/1JEfP vasti BENicio dE soUZa

0836659-51.2018.8.14.0301 2022-240273JEfP rosEli PossidoNio do NasciMENto
0805289-83.2020.8.14.0301 2021-1143/1JEfP dElMa Maria lUNa rEis
0866453-83.2019.8.14.0301 2021-821/1JEfP sUEli carvalHo rodriGUEs
0811708-56.2019.8.14.0301 2021-973/2JEfP diNaMar BraGa PaNtoJa
0861989-16.2019.8.14.0301 2021-746/1JEfP odEtE Jati dE alENcar
0811747-53.2019.8.14.0301 2021-976/2JEfP BENEdita PErEira dE soUZa
0824070-56.2020.8.14.0301 2021-506/1JEfP Maria dE NaZarE PirEs
0830145-14.2020.8.14.0301 2021-0830145142020/1JEfP ElZa Maria dos Passos MElo
0820269-69.2019.8.14.0301 2021-1819/1JEfP ivEtE dE castro siMoEs
0803067-79.2019.8.14.0301 2021-974/2JEfP Maria dE fatiMa fErrEira Barros dE frEitas
0819704-08.2019.8.14.0301 2021-969/2JEfP fatiMa da lUZ Gioca rodriGUEs
0868451-86.2019.8.14.0301 2021-1119/2JEfP Maria BENEdita afoNso MoraEs
0802762-61.2020.8.14.0301 2021-1014-2JEfP Maria das Gracas caNtao araUJo
0803751-67.2020.8.14.0301 2021-1036/2JEfP Maria da coNsolacao fortEs soarEs
0858824-24.2020.8.14.0301 2021-1359/2JEfP Maria dalva PiNHEiro do rosario
0822254-73.2019.8.14.0301 245/rPv/2021 aNtoNia dE loUrdEs dE liMa Bastos
0841406-44.2018.8.14.0301 205/2021JEfP oliNda MaGNo MoUra
0804295-60.2017.8.14.0301 2021-1313/1JEfP clEMENtE Matias dias filHo
0804295-60.2017.8.14.0301 2021-1315/1JEfP JosE alMir MarQUEs dE MacEdo
0804295-60.2017.8.14.0301 2021-1317/1JEfP JosE aNtoNio NaZarE soarEs dE soUZa
0804295-60.2017.8.14.0301 2021-1319/1JEfP.crEdor lUcio Joao da silva MarQUEs

0804295-60.2017.8.14.0301 2021-1321/1JEfP MiltoN costa iPiraNGa
0804295-60.2017.8.14.0301 2021-1323/1JEfP PaUlo NEstor caMPo
0804295-60.2017.8.14.0301 2021-1325/1JEfP raiMUNdo silva da costa
0804295-60.2017.8.14.0301 2021-1327/1JEfP vErissiMo PiNto da silva
0837554-75.2019.8.14.0301 2021-2/JEfP vEra lUcia BarBosa dE olivEira

0835145-29.2019.8.14.0301 0835145-29.2019.8.14.0301-01/
JEfP/rPv raiMUNda MaXiMiNa dos saNtos dE vilHENa

0867326-20.2018.8.14.0301 2021-1020/2JEfP alMEriNda PaNtoJa dE olivEira
0841372-69.2018.8.14.0301 2021-1301/1JEfP davi dE frEitas vaZ
0841372-69.2018.8.14.0301 2021-1302/1JEfP carlos PiNHo da silva
0841372-69.2018.8.14.0301 2021-1306/1JEfP doMiNGos ENEas Barroso BarBosa
0841372-69.2018.8.14.0301 2021-1307/1JEfP Joao carlos do EsPirito saNto saNta rosa
0841372-69.2018.8.14.0301 2021-1308/1JEfP JosE EdMilsoN araUJo PEssoa
0841372-69.2018.8.14.0301 2021-1309/1JEfP JosE liNdENBErG PiNHEiro dE olivEira
0841372-69.2018.8.14.0301 2021-1304/1JEfP ciNEsio MoNtEiro corrEa
0874562-23.2018.8.14.0301 2021-1145/2JEfP Maria lUcia daMascENo da silva
0866302-20.2019.8.14.0301 2021-1127/2JEfP JaiME da crUZ MacEdo
0842430-73.2019.8.14.0301 2021-1584/1JEfP JosE GoMEs coElHo
0820705-28.2019.8.14.0301 2021-525/2JEfP JosE roQUE caMPos
0810400-82.2019.8.14.0301 2021-975/1JEfP JosE JUlio rodriGUEs dos saNtos
0805176-66.2019.8.14.0301 2021-1213/1JEfP aUGUsto tavarEs dE alMEida
0839169-66.2020.8.14.0301 2021-1542/1JEfP raiMUNdo NoNato PaiXao dE liMa
0816280-89.2018.8.14.0301 2021-577/2JEfP ricard JoNEs loBato MoUra
0836622-53.2020.8.14.0301 2021-1616/1JEfP carlos BErNardo lEitE da cUNHa
0868485-27.2020.8.14.0301 0868485-27.2020.814.0301 cHarlEs NaZarENo favacHo da silva
0836002-41.2020.8.14.0301 2021-1567/1JEfP Marcio roBErto GoEs lEal
0816807-75.2017.8.14.0301 2021-1155/2JEfP roBErto loBo alvEs
0828125-21.2018.8.14.0301 2021-1416/1JEfP aNtoNio carlos Matta da silvEira
0805548-83.2017.8.14.0301 2021-1143-2JEfP Edvaldo dias cHavEs
0827621-15.2018.8.14.0301 2021-572/2JEfP HiltoN rodriGUEs da costa filHo
0840434-74.2018.8.14.0301 2021-623/2JEfP coNcEiÇao Maria soarEs da silva
0802455-44.2019.8.14.0301 2021-1084/2JEfP HENriQUE lEocadio dE Brito
0844821-35.2018.8.14.0301 2021-1141/2JEfP Joao Batista dos saNtos
0859963-11.2020.8.14.0301 095rPv/2021 aNtoNio MoraEs da silva
0831529-80.2018.8.14.0301 2021-1415/2JEfP lUcival liMa da silva
0805897-18.2019.8.14.0301 2021-1531/1JEfP carlos MarcElo laGoa dE soUZa
0849344-56.2019.8.14.0301 2021-1000/2JEfP Maria dE NaZarE saNtos da rocHa
0824063-98.2019.8.14.0301 2021-1080/2JEfP carlos MarQUEs dos saNtos JUNior
0823382-31.2019.8.14.0301 2021-1578/1JEfP EUMa cardoso alvEs
0853133-97.2018.8.14.0301 2021/713434JEfP JorGE HENriQUE da silva Brito
0829379-29.2018.8.14.0301 2021-1142/2JEfP/rPv lUciNEia silva olivEira
0847244-65.2018.8.14.0301 2021-1593/1JEfP JosE dE riBaMar GoNcalvEs alMEida

0848175-97.2020.8.14.0301 2021-10848175-
97.2020.8.14.0301/1JEfP iodilHa fiGUEirEdo lEao

0815313-10.2019.8.14.0301 2021-1146/2JEfP JodEMir GUilHErME M. da silva

0809272-95.2017.8.14.0301 2021-10809272-95.2017/1JEfP/
rPv Edivaldo GraiM dE Matos

0833876-18.2020.8.14.0301 2021-1427/2JEfP JaiME MoraEs NoBrEGa
0844060-38.2017.8.14.0301 2021-1547/1JEfP carlos daNiEl valE da rosa
0828480-94.2019.8.14.0301 2021-1300/2JEfP Maria dE fatiMa PErotE da silva
0829016-08.2019.8.14.0301 2021-1673-1JEfP JaQUEliNE dE cassia da silva daNtas
0867270-50.2019.8.14.0301 2021-1153-2JEfP silvaNa aNdrE dE soUZa
0820967-75.2019.8.14.0301 2021-1831/1JEfP/rPv MiltoN MoraEs fErrEira
0812070-92.2018.8.14.0301 2021-135-2JEfP/rPv MartiNHo fErrEira dE araUJo
0840607-30.2020.8.14.0301 2021-1134/2JEfP JosE carlos saNtos coiMBra
0844065-60.2017.8.14.0301 2021-2374-1JEfP/rPv EdEr riBEiro da silva
0818532-65.2018.8.14.0301 2021-873/2JEfP carlos EdUardo riBEiro risUENHo
0819999-45.2019.8.14.0301 2021-441/1JEfP lUMENa Maria MacHado soEiro
0839217-59.2019.8.14.0301 2021-1857/1JEfP rosEli fErNaNdEs dE soUsa
0825851-21.2017.8.14.0301 2021-1221/2JEfP JosE osMar dE alBUQUErQUE rocHa NEto

0865220-17.2020.8.14.0301 2021-10865220-
17.2020.814.0301/1JEfP NElciNEY saNtos dE aZEvEdo

0810617-91.2020.8.14.0301 2021-0810617-
91.2020.8.14.0301/1JEfP JosE olivEira da silva JUNior

0866049-32.2019.8.14.0301 2021-1419/1JEfP BENEdita GUiMaraEs dE olivEira
0846256-10.2019.8.14.0301 2021-2021-1813/2 Maria das Gracas crUZ dE arrUda
0825439-56.2018.8.14.0301 2021-1375/2JEfP dilsoN Galvao cHavEs
0825439-56.2018.8.14.0301 2021-1376/2JEfP dElsoN dE alMEida valE
0825439-56.2018.8.14.0301 2021-1377/1JEfP aNtoNio carlos ModEsto
0825439-56.2018.8.14.0301 2021-1379/1JEfP arNaldo dE castro GoNcalvEs
0825439-56.2018.8.14.0301 2021-1380/1JEfP cUrt MorEira liMa
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0825439-56.2018.8.14.0301 2021-1382/1JEfP Eraldo NEvEs da costa
0862137-27.2019.8.14.0301 2021-522/2JEfP Maria raiMUNda aMaral GoMEs
0825439-56.2018.8.14.0301 2021-1383/1JEfP ErNaNi lEao da silva saNtos
0829226-59.2019.8.14.0301 2021-814/2JEfP ElZa Maria MiraNda MartiNs
0828516-39.2019.8.14.0301 2021-904-2JEfP Jalila dE soUZa GoMEs
0823505-29.2019.8.14.0301 2021-1177/2JEfP aNa Maria da silva NavEGaNtE
0826641-34.2019.8.14.0301 2021-1341/1JEfP Maria dE fatiMa PalHEta aMaral
0815074-06.2019.8.14.0301 2021-1176/2JEfP Maria lUiZa silva dE MElo
0843371-57.2018.8.14.0301 2021-1126/2JEfP tErEZiNHa dE MElo fErrEira PErEira

0843371-57.2018.8.14.0301 2021-01131/2JEf HElENa do EsPirito saNto laMEira dE 
olivEira

0829621-51.2019.8.14.0301 2021-810/2JEfP Edila Maria alMEida MaUd
0810830-34.2019.8.14.0301 2021-1174/2JEfP EvaNildEs riBEiro rodriGUEs
0836803-54.2020.8.14.0301 2021-947/2JEfP BENviNda lisBoa da silva
0827968-14.2019.8.14.0301 2021-812-2JEfP tErEsa isaBEl do NasciMENto
0861418-79.2018.8.14.0301 2021-1002/2JEfP sElMa lUcia raiol fErrEira
0861418-79.2018.8.14.0301 2021-944/2JEfP.crEdor lUciMar lEMos GoNcalvEs
0868542-16.2018.8.14.0301 2021-148/2JEfP Maria lair sErrao dos saNtos
0828189-94.2019.8.14.0301 2021-930/2JEfP Maria dos aNJos UMBEliNa dE soUsa
0824612-11.2019.8.14.0301 2021-1182/2JEfP iroNE vascoNcElos rodriGUEs
0824612-11.2019.8.14.0301 2021-989/2JEfP Maria da GlÓria olivEira liMa
0836106-67.2019.8.14.0301 2020-2379/1JEfP fraNcisca irEcE NUNEs da silva
0840721-37.2018.8.14.0301 2021-1163/2JEfP roZENilda PossidoNio BErGaMascHi
0866899-52.2020.8.14.0301 2021-1006/2JEfP Maria das MErcEs lisBoa PaNtoJa
0827059-69.2019.8.14.0301 2021-1122/2JEfP Maria HElENa MElo GUEdEs
0828634-15.2019.8.14.0301 2021-913/2JEfP NEUZa carvalHo dos saNtos
0853192-17.2020.8.14.0301 2021-1666/1JEfP rosElY NoNata fErrEira Paiva
0866201-80.2019.8.14.0301 2021-958/2JEfP liZEtE alvEs farias da silva
0865524-50.2019.8.14.0301 050rPv/2021 Maria irENE dE soUsa PiNHEiro
0865524-50.2019.8.14.0301 105/2021 Maria EriNEidE dos PraZErEs lacErda
0867351-62.2020.8.14.0301 2021-1005/2JEfP Maria do carMo cardoso castro
0823552-03.2019.8.14.0301 2021-1178/2JEfP cosMa costa dE MElo
0823557-25.2019.8.14.0301 2021-1180/2JEfP aNtoNia da silva fErrEira

0855573-95.2020.8.14.0301 2021-10855573-
95.2020.8.14.0301/1JEfP fraNcisca MElo da silva

0855805-10.2020.8.14.0301 2021-10855805.10.2020 rosa Maria Wariss do aMaral
0836658-66.2018.8.14.0301 2021-1125/2JEfP alGEcir MoraEs dE Matos
0853446-58.2018.8.14.0301 2021-1307/2JEfP raiMUNdo lEal dos saNtos

0814064-24.2019.8.14.0301 2021-10814064-
24.2019.8.14.0301-1JEfP iracEMa dUtra

0843118-69.2018.8.14.0301 2021-1241/2JEfP aUGUsto cEsar dE castro rodriGUEs
0843118-69.2018.8.14.0301 2021-1242/2JEfP caNdido das cHaGas PiNHEiro
0843118-69.2018.8.14.0301 2021-XXX/X JEfP Jair da crUZ dos saNtos
0843118-69.2018.8.14.0301 2021-1243/2JEfP EMEtErio BErtoldo GoMEs filHo
0843118-69.2018.8.14.0301 2021-1245/2JEfP PEdro PiNHEiro dE olivEira
0843118-69.2018.8.14.0301 2021-1248/2JEfP rosEaNE MaGalHaEs liMa
0843118-69.2018.8.14.0301 2021-1245/2JEfP MariZa ModEsto GoNcalvEs

0830421-79.2019.8.14.0301 2021-10830421-
79.2019.8.14.0301/1JEfP lUciNa dos aNJos araUJo

0807226-94.2021.8.14.0301 2141/2021/rPv alcidia tavarEs da silva filHa
0807226-94.2021.8.14.0301 2150/2021/rPv arGEMira das Gracas da silva PaEs
0843118-69.2018.8.14.0301 2021-1248/2JEfP raiMUNdo rodriGUEs dos saNtos
0833104-55.2020.8.14.0301 2021-098/rPv Maria dE loUrdEs PErEira dE olivEira
0836807-91.2020.8.14.0301 2021-949/2JEfP/rPv Maria dE JEsUs das Gracas da crUZ
0835971-55.2019.8.14.0301 2021-9942/2JEfP raiMUNda fErrEira riBEiro

0842080-51.2020.8.14.0301 2021-10842080-
51.20208140301/1 JEfP Maria dE NaZarE dE aZEvEdo liMa

0824115-94.2019.8.14.0301 2021-1181/2JEfP/rPv Elita fErrEira da silva

0861433-77.2020.8.14.0301 2021-
108614337720208140301/1JEfP aNa Maria rodriGUEs dias

0831320-77.2019.8.14.0301 2021-905/2JEfP/rPv HErMiNia vascoNcElos caXiado
0856615-82.2020.8.14.0301 101/2021/rPv rosEMiro PiNHEiro dE cristo
0809577-11.2019.8.14.0301 2021-1672/1JEfP/rPv raiMUNda do EsPirito saNto valENtE alvEs

0842942-22.2020.8.14.0301 2021-
108429422220208140301/1JEfP Maria MadalENa cardoso GUiMaraEs

0805788-33.2021.8.14.0301 2021-
108057883320218140301/1JEfP vitoria rEis dos rEis

0826064-56.2019.8.14.0301 2021-0826064-582019/1JEfP Maria darcY dE soUZa salEs
0807382-19.2020.8.14.0301 107/2021 JEfP oliviNa QUEiros salEs
0809279-87.2017.8.14.0301 2021-1404/1JEfP Maria HElENa silva cardoso
0805524-84.2019.8.14.0301 2021-1510/2JEfP aNa caroliNa MorEira NiNa dE aZEvEdo

0809379-08.2018.8.14.0301 2021-1566/1JEfP rUtH lEa costa GUiMaraEs
0800277-25.2019.8.14.0301 2021-1013/1JEfP aNa claUdia MaUEs olivEira
0821662-29.2019.8.14.0301 2021-1129/2JEfP vEra lUcia daMascENo liMa
0824093-36.2019.8.14.0301 2021-1123/1JEfP EdNa da coNcEicao daNtas da silva

0813150-23.2020.8.14.0301 2021/0813150-
23.2020.8.14.0301/1JEfP MariodElE saNtaNa dE soUsa

0810828-93.2021.8.14.0301 2021-1298/2JEfP Maria dE loUrdEs liMa corrEa
0863611-67.2018.8.14.0301 2021-715-1JEfP Maria dE fatiMa da silva soUZa
0823341-64.2019.8.14.0301 2021-792/1JEfP dorival cErEJa saNtaNa

0806285-52.2018.8.14.0301 2021-18068/1JEfP fraNcisco aGUiNaldo fErNaNdEs do Nas-
ciMENto

0828936-44.2019.8.14.0301 2021-1360/1JEfP lUciMar PiNto saNtaNa
0804295-60.2017.8.14.0301 2021-1312/1JEfP valdEMar claUdio dE olivEira

0817062-91.2021.8.14.0301 2021/º 0817062-
91.2021.8.14.0301/2jefp valNisE silva dos saNtos

0025784-12.2005.8.14.0301 2021-1832/4vfP Joao fraNcisco costa dE soUZa
0813179-73.2020.8.14.0301 2021-1426/2JEfP isaBEl cUNHa cordovil
0811900-18.2021.8.14.0301 2021-1271/2JEfP ivoNEtE MUlato dE soUsa
0828787-19.2017.8.14.0301 2021-1362/1JEfP dEMEtrio PErEira dE HolaNda JUNior

0807370-68.2021.8.14.0301 2021/0807370-
68.2021.8.14.0301/2jefp roZEMira dE soUZa PoMPEU

0811620-47.2021.8.14.0301 329 rPv/2021 dEUsariNa silva dE olivEira
0809567-93.2021.8.14.0301 230 rPv/2021 MErcYdia dE alBUQUErQUE farias
0857037-57.2020.8.14.0301 013-rPv-2021 Marcia valEria dos saNtos saUMa
0805597-56.2019.8.14.0301 2021-1680/1JEfP EsMEraldiNa sENa da coNcEicao
0809525-15.2019.8.14.0301 145 rPv/ 2021 Maria PErciliaNa viEira PiNto
0862711-50.2019.8.14.0301 2021-1693/1JEfP arlEtE cUNHa dE alMEida
0842406-11.2020.8.14.0301 2021-459/2JEfP alZENira PaNtoJa dE vascoNcElos
0868016-49.2018.8.14.0301 064/2021 Maria do carMo sarGEs dE olivEira
0854159-62.2020.8.14.0301 2021-461/2JEfP Maria dE NaZarE da silva aBrEU
0868579-72.2020.8.14.0301 2021-844/2JEfP Maria raiMUNda fErrEira sardiNHa
0832047-02.2020.8.14.0301 2021-1692-1JEfP Maria HElENa Morais da silva
0839345-16.2018.8.14.0301 2021-1386/1JEfP HElENa Maria alvarEs toBElEM
0863880-09.2018.8.14.0301 2021-803/2JEfP Maria iraci fraNco da coNcEicao
0806506-64.2020.8.14.0301 2021-1346/1JEfP Maria dos rEis soUsa
0819829-05.2021.8.14.0301 2021-1246/2JEfP MarlY dE soUsa saNtaNa
0811946-75.2019.8.14.0301 2021-1232/2JEfP iZaBEl do NasciMENto fErrEira
0808072-82.2019.8.14.0301 2021-978-1JEfP doraci PortilHo GoMEs
0853103-91.2020.8.14.0301 2021-502/2JEfP Maria lUiZa soarEs saNtaNa
0826997-29.2019.8.14.0301 2021-1073/2JEfP aNtoNia dos saNtos dE MoraEs silva
0821726-68.2021.8.14.0301 2021-1217/2JEfP lUcia da silva loPEs
0867752-95.2019.8.14.0301 2021-1690-1JEfP BENEdita da costa olivEira

0860980-82.2020.8.14.0301 2021-1 0860980-
82.2020.814.0301 /1JEfP arlEtE rodriGUEs GoNcalvEs

0865795-59.2019.8.14.0301 072 rPv/ 2021 lUcirENE carvalo viaNa
0802625-79.2020.8.14.0301 2021-1132/2JEfP Maria raiMUNda da silva olivEira
0825638-44.2019.8.14.0301 2021-1729/1JEfP raiMUNda PiNHEiro alMEida
0865586-90.2019.8.14.0301 2021-809/2JEfP Maria BEtaNia dE carvalHo sodrE
0865410-14.2019.8.14.0301 2021-922/2JEfP HoNoria NaZarE da silva MEirElEs
0874676-59.2018.8.14.0301 2021-1011/2JEfP ivoNE GoMEs PErEira
0809609-16.2019.8.14.0301 2021-1026/2JEfP Maria iracilda tavarEs dE castro

0848966-66.2020.8.14.0301 2021- 0848966-
66.2020.8.14.0301/1JEfP/rPv lUciMar liMa rodriGUEs

0812895-02.2019.8.14.0301 2021-1454/1JEfP Maria JosE aGUiar MaGNo
0837659-52.2019.8.14.0301 2021-1232/2JEfP Maria odEtE dE soUZa Brito
0860335-91.2019.8.14.0301 2021-721/1JEfP Maria JosE rEGo MiraNda
0861819-44.2019.8.14.0301 2021-893-2JEfP Maria JosE loPEs farias
0862597-14.2019.8.14.0301 2021-888/2JEfP lEda Zilda fEitosa dos rEis
0862597-14.2019.8.14.0301 2021-888/2JEfP fraNciMar salEs GolENiEsKY
0834326-92.2019.8.14.0301 2021-882/2JEfP Maria da coNcEicao fErrEira do NasciMENto
0853318-67.2020.8.14.0301 2021-467/2JEfP crEUsa da silva Paiva
0862450-22.2018.8.14.0301 2021-1308/2JEfP Maria EdiNEtE soUZa do NasciMENto

0803182-66.2020.8.14.0301 0803182-
66.2020.8.14.0301/1JEfP ildENi Maria saNtaNa fraNca

0861878-32.2019.8.14.0301 041 rPv/ 2021 carlos aNtoNio farias salEs
0837165-90.2019.8.14.0301 2021-998/2JEfP EMiNa dE fatiMa aMaral loPEs

0825565-38.2020.8.14.0301 2021-1 0825565-
38.2020.8.14.0301/1JEfP Maria dE loUrdEs MErGUlHao dE olivEira

0821619-92.2019.8.14.0301 2021-1594/1JEfP raiMUNda valQUiria soarEs MENdEs
0813150-86.2021.8.14.0301 247 rPv/ 2021 vEra lUcia MoraEs MoNtEiro
0837683-80.2019.8.14.0301 2021-876/2JEfP Marisa PEssoa fErrEira
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0812660-35.2019.8.14.0301 2021-1448/1JEfP Maria avaNi BraGa dE olivEira

0832370-07.2020.8.14.0301 2021-896/2JEfP odalEia PaiXao dE olivEira

0865428-35.2019.8.14.0301 2021-787/2JEfP tElMa do socorro dE carvalHo laMEira

0826931-49.2019.8.14.0301 2021-1826/1JEfP saNtaNa GaldiNo rEis

0811754-45.2019.8.14.0301 2021-968/2JEfP lEoNor Maria valENtE GUiMaraEs

0842805-40.2020.8.14.0301 2021-10842805-40.2020/1JEfP Ecilda silvEira dos saNtos

0867978-03.2019.8.14.0301 2021-9812/2JEfP saraH vaNZElEr larEdo

0860903-44.2018.8.14.0301 2021-1835/1JEfP Maria dE fatiMa cavalcaNtE cavalcaNtE

0873012-90.2018.8.14.0301 2021-1836/1JEfP Maria JosE aNtUNEs dE soUZa carNEiro

0009564-24.2004.8.14.0301 2021-1269/2vfP GilBErto da silva MadEiro

0815723-68.2019.8.14.0301 2021-10815723-
68.2019.8.14.0301/1JEfP clEMENcia Batista dE soUsa

0865990-44.2019.8.14.0301 2021-979/2JEfP aUcilEia da silva liMa

0825619-38.2019.8.14.0301 2021-1850/1JEfP Eva PicaNco dE araUJo

0809683-36.2020.8.14.0301 2021-1128/1JEfP doMiNGas das Gracas fErrEira rodriGUEs

0815026-13.2020.8.14.0301 2021-988/2JEfP Maria HElENa BorGEs PErEira

0815401-14.2020.8.14.0301 2021-1403/1JEfP Maria JUlia salaZar loPEs

0831232-39.2019.8.14.0301 2021-1148/2JEfP Maria da PaZ favacHo da PaiXao

0861416-75.2019.8.14.0301 2021-1130/2JEfP NEUra MariNa fErrEira dE soUsa

0875753-06.2018.8.14.0301 2021-1843/1JEfP Maria vilaNir crUZ dE soUZa

0806000-88.2020.8.14.0301 2021-990/2JEfP Maria sElMa saNtos da silva

0875122-62.2018.8.14.0301 2021-1841/1JEfP talcila Barata rEis

0812883-85.2019.8.14.0301 2021-850/2JEfP BENEdita do socorro loPEs rascoN

0831255-82.2019.8.14.0301 2021-1151/2JEfP PErsida tEiXEira loUrEiro

0807317-24.2020.8.14.0301 2021-1025/2JEfP Maria dE dEUs NasciMENto costa

0839010-60.2019.8.14.0301 2021-10839010-
60.2019.8.14.0301/1JEfP MicHEllE cristiNNE costa alvarENGa

0831332-91.2019.8.14.0301 2021-1152/2JEfP Maria HElENa saNtos

0832077-37.2020.8.14.0301 2021-
108320773720208140301/1JEfP aNGElita silva dE ilivEira

0838666-79.2019.8.14.0301 2021-10838666-
79.2019.8.14.0301-1JEfP MicHEllE cristiNNE costa alvarENGa

0878752-58.2020.8.14.0301 2021-1280/2JEfP aNtoNia Maria PassiNHo da silva

0853178-33.2020.8.14.0301 2021-469/2JEfP/rPv crEUZa das Gracas da crUZ Baia

0836014-89.2019.8.14.0301 2021-1858/1JEfP MicHEllE cristiNNE costa alvarENGa

0845580-96.2018.8.14.0301 2021-933/2JEfP BEti dE JEsUs daMascENo

0837889-94.2019.8.14.0301 2021-108378899420198140301-
1JEfP sElMa alvEZ dE olivEira

0837536-54.2019.8.14.0301 2021-875-2JEfP MicHEllE cristiNNE costa alvarENGa

0828253-70.2020.8.14.0301 2021-01-1JEfP raiMUNda NoNata MarQUEs cartaGENEs

0867069-24.2020.8.14.0301 2021-1.0867069-
24.2020.8.14.0301/1JEfP/rPv Maria BErNadEtE fraNco BorGEs

0837558-15.2019.8.14.0301 2021-1861/1JEfP/rPv MicHEllE cristiNNE costa alvarENGa

0828290-97.2020.8.14.0301 2021-1377/1JEfP/rPv JoaQUiM MariNHo PErEira JUNior

0831245-38.2019.8.14.0301 2021-832-2JEfP Maria rita loPEs silva dos saNtos

0818979-19.2019.8.14.0301 2021-975/2JEfP Maria dE fatiMa sacraMENto cardoso

0862598-96.2019.8.14.0301 2021-923/2JEfP doralicE riBEiro MacHado

0807391-78.2020.8.14.0301 2021-1003/2JEfP carMita da silva E silva

0828087-38.2020.8.14.0301 2021-
108280873820208140301/1JEfP WilldElENE Maria caMPos da silva

0828623-49.2020.8.14.0301 2021-1401/1JEfP Zila da silva QUEiroZ

0809683-36.2020.8.14.0301 2021-1128/1 JEfP doMiNGas das Gracas fErrEira rodriGUEs

0833957-64.2020.8.14.0301 2021-1683/1JEfP NEli costa XaviEr

0876251-34.2020.8.14.0301 2021-1-0876254-
34.2020/1JEfP/rPv Maria da coNcEicao GoNcalvEs corrEia

0851001-96.2020.8.14.0301 2021-1408-1JEfP aNtoNia costa da silva

0851001-96.2020.8.14.0301 2021-1408-1JEfP roBErt cHrYstiaN s

0851001-96.2020.8.14.0301 2021-1408-1JEfP adiMilsoN valENtiM GoMEs JUNior

0809566-79.2019.8.14.0301 2021-1385/1JEfP/rPv Maria dE loUrdEs silva Batista

iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 797411

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 832 de 28 de aBriL de 2022
dEsiGNar a servidora adEliaNE Maria araUJo MoNtEiro, id func nº 
399540/1, assistente administrativo/Gerente fazendário, para responder 
pela Coordenação da Célula de Programação e Execução financeira/DITES, 
no período de 09/05/2022 a 23/05/2022, por motivo de férias, da titular 
dEUZariNa da silva olivEira, id func nº 49654/2.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 797214

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº 026/2022/seFa.
objeto: locação, pela secretaria de Estado da fazenda, de imóvel não re-
sidencial, situado na avenida Governador aloysio chaves, n.º 155, Bairro 
Nova tucuruí, Município de tucuruí/Pa, para instalação e funcionamento 
da coordenação Executiva regional de administração de tucuruí (cErat-
tucuruí/sEfa)
valor total: r$ 28.560,00
data da assinatura: 10/05/2022
vigência: 10/05/2022 a 09/05/2023
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.36
fonte de recurso: 0101
contratada: francisco George oliveira, de cPf sob nº 116.833.172-20, 
residente e domiciliado à rua tavares Bastos nº 354, alameda Principal, 
conjunto do Basa, Belém/Pa
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo

Protocolo: 796903

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 005/2022.
a sEfa, através de seu Pregoeiro, comunica aos interessados em atendi-
mento ao Pedido de impugnação da empresa 3i coMErcio E sErvicos 
dE MaNUtENcao EM EQUiPaMENtos ElEtro-MEcaNicos - EirEli, ins-
crita no cNPJ nº 18.431.758/0001-40, o mesmo foi considerado improce-
dente, nesse sentido a nova sessão foi remarcada para o dia 24/05/2022 
- as 10h, local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida visconde de souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4358), no horário de 09h00min as 15h00min, em dias úteis.
Belém/Pa, 11 de Maio de 2022.
ramon Galhardo de araújo
Pregoeiro
cGlc/dad/sEfa

Protocolo: 797233

.

.

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 927 de 10 de maio de 2022 autorizar 9 e 1/2  diárias 
ao servidor JocivaN rodriGUEs loPEs, nº 0200558102, Motorista, 
coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  araGUaia, 
objetivo de conduzir veículo no itinerante na UEcoMt são Jose Pontão, no 
período de 11.05.2022 à 20.05.2022, no trecho conceição do araguaia - 
são Jose Pontão - conceição do araguaia.
Portaria Nº 929 de 10 de maio de 2022  autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor Marcos corrEa da silva, nº 0568158801, Motorista, co-
ordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcadorias EM trÂNsito, 
objetivo de conduzir veículo oficial na operação de fiscalização no município 
de tailândia, no período de 09.05.2022 à 13.05.2022, no trecho Belém - 
tailândia - Belém.
Portaria Nº 930 de 10 de maio 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 UE-
coMt Barreira do campo, no período de 11.05.2022 à 20.05.2022, no tre-
cho conceição do araguaia - Barreira do campo - conceição do araguaia.
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Portaria Nº 942 de 10 de maio de 2022 autorizar 1  diária ao servi-
dor aNtoNio Edivaldo cHavEs, nº 0504943102, Motorista, coord. 
EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE Portos E aEroPor-
TOS, objetivo de conduzir viatura oficial, no período de 17.05.2022, no 
trecho Belém - vila do conde - Belém.
Portaria Nº 943 de 10 de maio de 2022 autorizar 1  diária ao servi-
dor aNtoNio Edivaldo cHavEs,  nº 0504943102, Motorista, coord. 
EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE Portos E aEroPor-
TOS, objetivo de conduzir veículo oficial, no período de 18.05.2022, no 
trecho Belém - vila do conde - Belém.
Portaria Nº 944 de 10 de maio de 2022 autorizar 1  diária ao ser-
vidor ivaN da silva Brito, nº 0400252002, Motorista, coord. EXEc. 
dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE Portos E aEroPortos, ob-
jetivo de conduzir viatura oficial, no período de 10.05.2022 , no trecho 
Belém - vila do conde - Belém.
Portaria Nº 945 de 10 de maio de 2022 autorizar 1  diária ao ser-
vidor ivaN da silva Brito, nº 0400252002, Motorista, coord. EXEc. 
dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE Portos E aEroPortos, ob-
jetivo de conduzir viatura oficial, no período de 12.05.2022 , no trecho 
Belém - vila do conde - Belém.
Portaria Nº 946 de 10 de maio de 2022 autorizar 10 e 1/2  diá-
rias ao servidor GidEao Batista BEZErra dE olivEira, nº 0511737201, 
Motorista, coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  
araGUaia, objetivo de conduzir veículo no itinerante na UEcoMt BarrEi-
ra do caMPo, no período de 11.05.2022 à 21.05.2022, no trecho concei-
ção do araguaia - Barreira do campo - conceição do araguaia.
Portaria Nº 938 de 10 de maio de 2022 autorizar o pagamento 
de 1  diária ao servidor aNtoNio Edivaldo cHavEs, nº 0504943102, 
Motorista, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE 
PORTOS E AEROPORTOS, objetivo de conduzir viatura oficial, no período de 
09.05.2022, no trecho Belém - vila do conde - Belém.
Portaria Nº 939 de 10 de maio de 2022 autorizar o pagamento 
de 1  diária ao servidor aNtoNio Edivaldo cHavEs, nº 0504943102, 
Motorista, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE 
PORTOS E AEROPORTOS, objetivo de conduzir viatura oficial, no período de 
11.05.2022, no trecho Belém - vila do conde - Belém.
Portaria Nº 940 de 10 de maio de 2022 autorizar o pagamento de 1  
diária ao servidor aNtoNio Edivaldo cHavEs, matrícula nº 0504943102, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na coord. EXEc. dE coNtrolE 
MErcadoria EM traNs.dE Portos E aEroPortos,  objetivo de condu-
zir viatura oficial, no período de 13.05.2022 , no trecho Belém - Vila Do 
conde - Belém.
Portaria Nº 941 de 10 de maio de 2022 autorizar 1  diária ao servi-
dor aNtoNio Edivaldo cHavEs, nº 0504943102, Motorista, coord. 
EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE Portos E aEroPor-
TOS, objetivo de conduzir viatura oficial , no período de 16.05.2022 , no 
trecho Belém - vial do conde - Belém.
Portaria Nº 948 de 10 de maio de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
a servidora fraNciNEtH Maria PiNHEiro viaNa, nº 0520895501, da-
tiloGrafo, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.triB./NÃo triBUtária 
dE aBaEtEtUBa, objetivo de reunião na dad-dirEtoria e reunião com 
a chefia de BARCARENA, no período de 11.05.2022  à  13.05.2022, no 
trecho abaetetuba - Belém - Barcarena-  abaetetuba.
Portaria Nº 949 de 11 de maio de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
a servidora dENisE Maria fErrEira soEiro MorEira, nº 0002737501,  
tEcNico-a, dirEtoria do tEsoUro EstadUal, objetivo de participar de 
reunião de cooperação financeira, apresentada pelo Banco Interamericano 
de desenvolvimento - Bid , no período de 15.05.2022 à 17.05.2022, no 
trecho Belém  -  Brasilia – Belém
Portaria Nº 947 de 11 de maio de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias ao 
servidor raiMUNdo aUGUsto cardoso dE MiraNda, nº 0509698702, 
aUditor-c, GaBiNEtE do sEcrEtário, objetivo de participar do even-
to “sessão de alto nível sobre clima, redd+ e mercados de carbono para 
capacitação de tomadores de decisão”, no período de 16.05.2022  à  
18.05.2022, no trecho Belém - Brasília - Belém

Protocolo: 796995

oUtras MatÉrias
.

errata
errata de Publicação nº 34.966, de 11/05/2022.
Portaria Nº 296 de 09/05/2022 - Protocolo nº 796276
Portaria Nº 297 de 09/05/2022 - Protocolo nº 796061
onde se lê: rené de oliveira e sousa Júnior, secretário de Estado da fazenda.
Leia-se: lourival de Barros Barbalho Junior, secretário de Estado da fa-
zenda, em exercício.

Protocolo: 796984
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a secretaria Geral torna público as datas de julgamento dos recurso s abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
sEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 17/05/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 17894, aiNf 
nº 072016510001637-0, contribuinte KaiaPÓs faBril E EXPortadora 
ltda, insc. Estadual nº. 15246150-7
Em 17/05/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18462, aiNf nº 
172020510000082-8, contribuinte ParaNaPaNEMa distriBUidora dE 
coMBUstÍvEis EirEli, insc. Estadual nº. 15581833-3
Em 17/05/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18460, aiNf nº 
172020510000083-6, contribuinte ParaNaPaNEMa distriBUidora dE 
coMBUstivEis EirEli, insc. Estadual nº. 15581833-3

acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8400 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 19223 - volUNtário (ProcEs-
so N. 252020730000696-1). coNsElHEira rElatora: JosiaNE sEiXas 
dE olivEira. EMENta: siMPlEs NacioNal. rEcEita BrUta GloBal sU-
PErior ao liMitE lEGal. EXclUsÃo dE ofÍcio. 1. deve ser mantida a 
exclusão de ofício do contribuinte optante pelo Regime Especial Unificado 
de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte - simples Nacional, quando constatado que 
a receita bruta global da empresa, em conjunto com as demais empresas 
que possuem sócio comum, ultrapassa os limites máximos para enquadra-
mento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nas hipóteses 
previstas no artigo 3º, §4º, incisos iii, iv e v, da lei complementar n. 
123/2006. 2. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGa-
do Na sEssÃo do dia: 20/04/2022. data do acÓrdÃo: 20/04/2022.
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8236 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 19300 – volUNtário (aiNf 
nº 012020510001503-0). coNsElHEiro rElator: NilsoN MoNtEiro 
dE aZEvEdo. EMENta: icMs. oBriGaÇÃo acEssÓria. cErcEaMENto 
dE dEfEsa. iNocorrÊNcia. NÃo EscritUraÇÃo dE docUMENtos E 
livros rEGistro dE ENtradas. ProcEdÊNcia. 1. o cerceamento de 
defesa só se caracteriza quando restar comprovado que a recorrente foi 
prejudicada em seu direito de se defender, preliminar rejeitada. 2. deixar 
de Escriturar livros fiscais a que estava obrigado, constitui infração à le-
gislação do icMs e sujeita o contribuinte ás penalidades legais. 3. recurso 
conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do 
dia: 08/02/2022. data do acÓrdÃo: 08/02/2022. (ProrEfis-2022)
acÓrdÃo N. 8223 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 19318 – volUNtário (aiNf 
N. 092021510000204-0). coNsElHEiro rElator: NilsoN MoNtEiro 
dE aZEvEdo. EMENta: icMs. falta dE rEcolHiMENto. PrEENcHiMEN-
to diEf forMa iNdEvida. valorEs iNcorrEtos Na colUNa oUtros 
crÉditos. ProcEdÊNcia. 1. declarar em diEf valores incorretos geran-
do diferença a recolher sujeita o contribuinte às cominações legais inde-
pendentemente do imposto devido. 2. recurso conhecido e improvido. dE-
cisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 01/02/2022. data do 
acÓrdÃo: 01/02/2022.(ProrEfis 2022)
acÓrdÃo N. 8193 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 18450 – volUNtário (ProcEs-
so/aiNf N. 182020510000280-8) coNsElHEiro rElator: NilsoN MoN-
tEiro dE aZEvEdo. EMENta: icMs. sUBstitUiÇÃo triBUtária. NÃo 
RECOLHIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1. Não caracteriza confisco quando a multa 
aplicada obedece aos ditames legais. 2. deixar de reter e recolher icMs, 
na qualidade de substituto tributário, o imposto retido na fonte, sujeita o 
contribuinte às cominações legais independentemente do imposto devido. 3. 
recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo 
do dia: 11/01/2022. data do acÓrdÃo: 11/01/2022. (ProrEfis 2022)

Protocolo: 797041
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000537 de 10/05/2022 - 
Proc n.º 002022730002873/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: Yverson sousa Pinheiro – cPf: 430.925.602-30
Marca: cHEv/oNiX PlUs 10Mt lt2 EcoNoflEX tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000539 de 10/05/2022 - 
Proc n.º 002022730002725/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: Nazareno Melo duarte – cPf: 429.514.022-87
Marca: toYota/corolla altis18Hv at tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000541 de 10/05/2022 - 
Proc n.º 002022730002847/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: Gabriel de Jesus coelho almeida – cPf: 235.551.812-20
Marca: toYota/Yaris sa Xs15 flEX at tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000543 de 10/05/2022 - 
Proc n.º 002022730001477/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: alex roldão ferreira – cPf: 703.115.012-49
Marca: NissaN/KicKs advaNcE cvt 1.6 PlUs total flEX tipo: Pas/
automóvel
Portaria n.º202201000545 de 10/05/2022 - 
Proc n.º 002022730002784/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: raimundo Nonato de carvalho – cPf: 165.282.473-15
Marca: toYota/Yaris Ha Xs15 flEX at tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000547 de 10/05/2022 - 
Proc n.º 002022730002602/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: Elias de souza Pinto – cPf: 516.545.392-87
Marca: toYota/Yaris sd Xls15 at flEX tipo: Pas/automóvel
Portarias dE isENÇÃo dE iPva – cat



32  diário oficial Nº 34.968 Quinta-feira, 12 DE MAIO DE 2022

Portaria n.º202204002232, de 11/05/2022 - 
Proc n.º 22022730001108/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos alberto lopes da costa – cPf: 030.411.152-04
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos PrEc at/Pas/automovel/8aP359a23KU011156
Portaria n.º202204002234, de 11/05/2022 - 
Proc n.º 42022730002170/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: aldemir dias lima – cPf: 174.942.812-15
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drivE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU022188
Portaria n.º202204002236, de 11/05/2022 - 
Proc n.º 122022730000585/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo lima reis sousa – cPf: 045.264.812-20
Marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/PrisMa 1.4l lt/Pas/automovel/9BGrP69X0cG117694
Portaria n.º202204002238, de 11/05/2022 - 
Proc n.º 122022730000596/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: Benedito avis de araújo – cPf: 645.921.892-72
Marca/tipo/chassi
toYota/Yaris Ha Xls15/Pas/automovel/9BrKc3f36P8186019
Portaria n.º202204002240, de 11/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002914/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 andrade da costa – cPf: 043.793.062-91
Marca/tipo/chassi
fiat/siENa attractiv 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3087959
Portaria n.º202204002242, de 11/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002897/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 Edilberto Mesquita Bastos – cPf: 000.467.362-04
Marca/tipo/chassi
i/fiat Palio attract 1.4/Pas/automovel/8aP19627MG4165720
Portaria n.º202204002244, de 11/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002902/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 Nilton de oliveira lima – cPf: 617.376.152-15
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drivE 1.3/Pas/automovel/8aP359afdNU203841
Portaria n.º202204002246, de 11/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002871/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: ronmonik fonseca damasceno – cPf: 919.047.572-00
Marca/tipo/chassi
NissaN/KicKs s drct cvt/Pas/automovel/94dfcaP15KB142382
Portaria n.º202204002248, de 11/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002872/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: raimunda Gomes de araujo – cPf: 210.738.302-25
Marca/tipo/chassi
toYota/Yaris Ha Xls15/Pas/automovel/9BrKc3f3XP8184693
Portaria n.º202204002250, de 11/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002565/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: andre da silva damascena – cPf: 945.484.202-15
Marca/tipo/chassi
cHEv/oNiX 10tat Pr2/Pas/automovel/9BGEY48H0PG106300
Portaria n.º202204002252, de 11/05/2022 - 
Proc n.º 2022730002894/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: alexandre da silva carrera – cPf: 747.805.652-00
Marca/tipo/chassi
rENaUlt/KWid iNtENs 10Mt/Pas/automovel/93YrBB006KJ888201

Protocolo: 797033
dFi - ato de credeNciaMeNto - siNdiPaM

a secretaria de estado da FaZeNda, no uso de suas atribuições 
estabelecidas 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 ao SINDIPAM PA/AP – SINDICA-
to dos PEQUENos E MEdios arMadorEs dE PEsca dos Estados do 
Pará & aMaPá, cNPJ: 10.932.373/0001-54 a adquirir as respectivas cotas 
de óleo diesel destinado a consumo próprio com isenção de icMs, das dis-
tribuidoras de combustíveis, também credenciadas, considerando a publi-
cação no Diário Oficial da União, da Portaria de nº: 560, de 04/02/2022 do 
Ministério da agricultura, 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 JoÃo fElliPE dE soUsa 
aBdoN 15.270.862-6 GElEira aJUrUtEUa 4240 86.438 21028404-8 Pa0000632-0

2 JoÃo fElliPE dE soUsa 
aBdoN 15.270.862-6 GElEira aJUrU-

tEUa iii 4247 44.791 21030633-5 Pa0004734-8

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 tENdiMENto 
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: 796871

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 069/2021
terMo aditiVo Nº: 01
objeto do contrato: contratação de licENÇa dE Uso do softWarE adoBE 
CREATIVE CLOUD FOR TEAMS – APPS, conforme especificações, exigências e 
condições estabelecidas no termo de referência e demais anexos.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 008/2021
data de assinatura do aditivo: 11.05.2022
vigência do aditivo: 20.05.2022 a 19.05.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de Prazo
fundamento legal do aditivo: artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
valor Global: r$ 52.777,20 (cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e 
sete reais e vinte centavos).
contratado: MaPdata tEcNoloGia iNforMática E coMErcio ltda.
Endereço:  avenida Geraldo Globo, nº 278  Bairro: santa cruz
cEP:  13477-410  americana/sP
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 797386

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 446 de 10 de Maio de 2022
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 2017/95540.
coNsidEraNdo a solicitação no ofÍcio Nº 046/2022/cPs/Nc/sEsPa de 10 
de maio de 2022, o qual solicita a publicação de portaria prorrogação, para 
que se concluam as investigações referentes ao supramencionado processo;
rEsolvE:
i - dEtErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à siNdicÂNcia 
adMiNistrativa, para apurar os fatos a que se refere o Processo nº 
2017/95540;
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 e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou 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, 10 dE Maio dE 2022
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 797071
Portaria Nº 447 de 10 de Maio de 2022
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 199 da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de1994;
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2019/337424 – anexo 2019/346031.
coNsidEraNdo a solicitação nos termos do ofÍcio Nº 047/2022/cPs/
Nc/sEsPa de 10 de maio de 2022, o qual solicita a publicação de portaria 
Prorrogação, para que se concluam as investigações referentes ao proces-
so supramencionado;
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rEsolvE:
i - ProrroGar o prazo de validade da comissão Especial de sindicância 
Administrativa, por 30 (trinta) dias, com a finalidade de apurar os fatos a 
que se refere o Processo nº 2019/337424 – anexo 2019/346031;
ii - deliberar que a comissão Especial de sindicância poderá dedicar-se ex-
clusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente 
à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às diligências 
necessárias à instrução processual.
iii - 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, 10 dE Maio dE 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 797074
Portaria coLetiVa N° 1.472 de 05 de Maio de 2022.
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997;
considerando as leis de nº 07/91 e 077/11, que regulamentam a contrata-
ção temporária e lei complementar nº 131/2020, que regulamenta, den-
tre outros, a contratação emergencial de pessoal para ações de combate a 
pandemia da covid-19, e;
considerando o término da vigência contratos subsidiados na lc nº 131/2020.
r E s o l v E:
rEsciNdir, os contratos administrativos dos servidores, listados abaixo;

Mat. V NoMe carGo À coNtar
5959375 1 fErNaNda NaYara c. dE M. olivEira PsicÓloGo 05/04/2022
5959383 1 JEssica olivEira lisBoa aGENtE adMiNistrativo 06/04/2022
5939975 2 aGlaisa cristiNa NaBiÇa crUZ ENfErMEiro 08/04/2022
5959521 1 cristiaNE da silva MENEZEs ENfErMEiro 08/04/2022
5959518 1 Priscila cristiNa dE soUsa ENfErMEiro 08/04/2022
5959598 1 tHais tiEMi saWada NisHiZUMi MÉdico 09/04/2022
5903780 2 JoNatHas da silva Matos aNalista dE sistEMas 13/04/2022
5959613 1 dEiZilENE GoNÇalvEs GoNÇalvEs assistENtE social 13/04/2022
5959610 1 ErilENE cristiNa da silva fUrtado BioMÉdico 13/04/2022
5959611 1 NEliElMa Garcia dE olivEira PrEstEs BioMÉdico 13/04/2022
5959630 1 fEliPE PErEira dE soUZa ENfErMEiro 14/04/2022
5959616 1 ElUaNa do socorro liMa GoMEs ENfErMEiro 14/04/2022
5813336 2 arlENE da coNcEiÇÃo olivEira E silva tÉcNico dE Pat. clÍNica 15/04/2022
5959629 1 BElissa MoNiQUE GUErrEiro dos saNtos ENfErMEiro 19/04/2022
5959631 1 MarcEla BaliEiro PrEstEs ENfErMEiro 19/04/2022
5959642 1 carMEN lUcia PiNHEiro siNiMBU adMiNistrador 20/04/2022
5959643 1 BrUNa lÔla da silva ENfErMEiro 22/04/2022
5920518 2 MariNa loBato dos saNtos olivEira aGENtE adMiNistrativo 22/04/2022
5919004 2 victor rosas da silva aGENtE adMiNistrativo 22/04/2022
5959644 1 JoNas fraNÇa da crUZ farMacÊUtico-BioQUÍMico 22/04/2022
57217251 2 fErNaNda cristiNa silva soBrEira aGENtE adMiNistrativo 21/04/2022
5955236 1 faBio MiGUEl da crUZ MElo aGENtE adMiNistrativo 23/04/2022
5955310 1 JaMillY sHallUaM silva dE liMa aGENtE adMiNistrativo 23/04/2022
5955355 1 WENdEl daYvisoN costa BErNardEs tÉcNico dE ENfErMaGEM 23/04/2022
5918903 2 GlEicE dE araUJo PiMENtEl aGENtE adMiNistrativo 23/04/2022
5920238 2 tHaYNa MoraEs MoNtENEGro aGENtE adMiNistrativo 23/04/2022
57205755 2 alEXaNdrE riBaMar da cUNHa Brito tÉcNico dE ENfErMaGEM 23/04/2022
5955356 1 daNiEl dos saNtos costa tÉcNico dE ENfErMaGEM 23/04/2022
5955391 1 GlEYdsoN cEsar WollEr o. da silva tÉcNico dE ENfErMaGEM 23/04/2022
8042981 4 JaiME saNtos dE soUZa Motorista 24/04/2022
5955242 1 GaBriEl MartiNs da silva aGENtE adMiNistrativo 24/04/2022
5955244 1 HUMBErto rodriGUEs MENdEs aGENtE adMiNistrativo 24/04/2022
5955383 1 JUliaNE liMa alENcar aGENtE adMiNistrativo 24/04/2022
5955381 1 laUra cássia dE s. MaciEl GoNÇalvEs aGENtE adMiNistrativo 24/04/2022
5955247 1 lUaNa MoNiQUE fUrtado Batista aGENtE adMiNistrativo 24/04/2022
5955357 1 aNa PaUla soUsa araÚJo BioMEdico 24/04/2022
5955360 1 JardEl fáBio loPEs fErrEira BioMEdico 24/04/2022
5955374 1 alYNE talita MartirEs caBral ENfErMEiro 24/04/2022
5955237 1 daNiEl toBElÉM MaUÉs fErrEira ENfErMEiro 24/04/2022
5955259 1 iZaBEl cristiNa vilHENa PirEs lEal ENfErMEiro 24/04/2022
5955263 1 lUaNa PastaNa cardoso ENfErMEiro 24/04/2022
5939966 2 silvaNa silva cHavEs ENfErMEiro 24/04/2022
5955269 1 alEXaNdro dE JEsUs aNEtE saNtos tÉcNico dE ENfErMaGEM 24/04/2022
5955375 1 JacQUEliNE MaYara f. dE olivEira loPEs aGENtE adMiNistrativo 24/04/2022
8000648 3 NatalY carvalHo aYrEs ENfErMEiro 24/04/2022
5955278 1 alaN cUNHa dE aviZ Motorista 24/04/2022
57228641 3 GilsoN MoraEs dos saNtos Motorista 24/04/2022

Mat. V NoMe carGo À coNtar
5955638 1 Marivaldo alvEs MoNtEiro Motorista 24/04/2022
5892938 2 BENEdito riBEiro fiEl tÉcNico dE ENfErMaGEM 24/04/2022
5906987 2 JosE WElEsoN olivEira da silva soUsa tÉcNico dE ENfErMaGEM 24/04/2022
5955251 1 lUciaNE cristiNa loPEs soUsa tÉcNico dE ENfErMaGEM 25/04/2022
5955240 1 dEBoraH NUNEs da silva tÉcNico dE ENfErMaGEM 25/04/2022
55588856 2 diEGo Brito BoUÇÃo tÉcNico dE ENfErMaGEM 25/04/2022
57209534 2 fraNcisca dE carvalHo silva tÉcNico dE ENfErMaGEM 25/04/2022
5955241 1 JEssica soUsa dos saNtos tÉcNico dE ENfErMaGEM 25/04/2022
5955253 1 rÚBia cristiNa cHavEs flEXa tÉcNico dE ENfErMaGEM 25/04/2022
57196727 4 raiMUNdo JUvENal M. do NasciMENto tÉcNico dE ENfErMaGEM 22/04/2022
5955388 1 WEBEr Marcos ENfErMEiro 26/04/2022
5890592 3 dEisiaNE da silva MEsQUita ENfErMEiro 26/04/2022
5955316 1 faBYla d tacia Brito triNdadE ENfErMEiro 26/04/2022
5956290 2 Maria JErdENilsE coElHo Matos NUtricioNista 28/04/2022
5955390 1 GlaUcilENE loPEs ENfErMEiro 28/04/2022
5955389 1 railaN GoMEs fiGUEirEdo ENfErMEiro 28/04/2022
5955197 1 larissa do socorro castro GoMEs ENfErMEiro 29/04/2022
5955336 1 ElEN cristiNa Brito MENdEs ENfErMEiro 29/04/2022
5955195 1 JUliaNa fErrEira carMo ENfErMEiro 29/04/2022
5955191 1 raiMUNda cElia PiNto da silva ENfErMEiro 29/04/2022
5955209 1 sHYrlENE dE araÚJo saNtos ENfErMEiro 29/04/2022
5933130 2 valdirENE rodriGUEs PiNHEiro ENfErMEiro 29/04/2022
5955205 1 MarilENE dE soUsa costa ENfErMEiro 29/04/2022
5955233 1 MarcEla NEri fErNaNdEs tÉcNico dE ENfErMaGEM 30/04/2022
5955366 1 JacQUEllYNE MaNUEllY M. rEZENdE tÉcNico dE ENfErMaGEM 30/04/2022
57230788 3 EdilvaNE NoGUEira ENfErMEiro 01/05/2022
5938735 2 alEX olivEira dos Passos Motorista 01/05/2022
5955262 1 claYtoN JofrE dE liMa fErrEira Motorista 01/05/2022
5955257 1 GEorGE sarMENto dE PaUla JUNior aGENtE adMiNistrativo 01/05/2022
8084729 1 BrENda rEGiNa farias carNEiro ENfErMEiro 03/05/2022
5957456 1 GlEYdsoN carNEiro dos saNtos ENfErMEiro 03/05/2022
8084731 1 alaNa alvEs costa farMacÊUtico 03/05/2022
5957454 1 aldiaNE fErrEira da PaiXÃo E silva farMacÊUtico 03/05/2022
5957482 1 lUaNa PaNtoJa corrEa farMacÊUtico 03/05/2022
5957487 1 rafaEla PErEira da crUZ farMacÊUtico 03/05/2022
5915721 2 fraNciNE cavalcaNtE NasciMENto ENfErMEiro 03/05/2022
5957564 1 EMaNUEllY cristiNY MElo dE JEsUs tÉcNico dE ENfErMaGEM 03/05/2022
5957451 1 EMaNUEla cristEl lEÃo dos saNtos tÉcNico dE ENfErMaGEM 03/05/2022
5957450 1 lUaNdErsoN farias MoNtEiro tÉcNico dE ENfErMaGEM 03/05/2022
5957447 1 Maria raiMUNda PErEira da silva tÉcNico dE ENfErMaGEM 03/05/2022
5957446 1 adriaNa rodriGUEs da silva tÉcNico dE ENfErMaGEM 03/05/2022
57225748 2 caMila lira dos saNtos ENfErMEiro 03/05/2022
5957498 1 MÔNica Patricia dias do NasciMENto ENfErMEiro 03/05/2022
5957457 1 alicE soUto PErEs tÉcNico dE ENfErMaGEM 03/05/2022
5957566 1 aNGEla lUaNa Moita arrUda tÉcNico dE ENfErMaGEM 03/05/2022
8084733 1 aNa daNiEllE soUZa dE araÚJo ENfErMEiro 03/05/2022
57204217 3 EliaNa da silva loPEs ENfErMEiro 03/05/2022
5957652 1 aNNa KaroliNa corrEa da cUNHa MÉdico 03/05/2022
8084732 1 GisElY saNtos da silva tÉcNico dE ENfErMaGEM 03/05/2022
5957561 1 HElaiNE cristiNa saNtaNa olivEira tÉcNico dE ENfErMaGEM 03/05/2022
5955317 1 alciNEidE da silva tÉcNico dE ENfErMaGEM 04/05/2022
57196664 2 JEssE cEcilio soUZa tEiXEira tÉcNico dE ENfErMaGEM 04/05/2022
5957579 1 cYris dE NaZarÉ PErEira ENfErMEiro 04/05/2022
5957572 1 JUliaNa caroliNa araUJo dE liMa NUNEs MÉdico 04/05/2022
5957576 1 PaUlo cEsar GUtErrEs riBEiro MÉdico 04/05/2022
5957574 1 tHalita MartiNs MErGUlHÃo MÉdico 04/05/2022
5955235 1 rosÂNGEla dE JEsUs M. da silva tÉcNico dE ENfErMaGEM 05/05/2022
5895518 3 soNia MarGarEtH da coNcEiÇÃo MoraEs assistENtE social 06/05/2022
57189523 5 JoaNa darc doMiNGUEs rodriGUEs aGENtE adMiNistrativo 07/05/2022
5957549 1 rENaN corrEa da costa dUartE MÉdico 08/05/2022

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 05.05.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica
* rePUBLicado deVido ter saÍdo coM iNcorreÇÕes No doe 
34.963 de 09/05/2022.

Protocolo: 797066
Portaria Nº 0365 de 10 de Maio de 2022
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso i da Portaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE Nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/569219.
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r E s o l v E:
I - CESSAR, a contar de 09/05/2022, a Função Gratificada, padrão FG-4, 
da servidora, conforme relacionado abaixo.

MatrÍcULa NoMe carGo Portaria QUe 
coNcedeU a FG NoMeNcLatUra da FG

5167442/1 aUricÉlia dE castro 
olivEira

aUXiliar dE 
iNforMática árEa 

saÚdE

1173/18 doE Nº 
33.756 dE 10.12.2018

cHEfE da sEÇÃo dE 
PEssoal

II - DESIGNAR, a contar de 09/05/2022, para exercer Função Gratificada, 
padrão fG-4, a servidora lotada no 3º cENtro rEGioNal dE saÚdE – 
castaNHal, conforme relacionada abaixo.

MatrÍcULa NoMe carGo NoMeNcLatUra da FG
5220033/1 NorMÉlia Prado liMa datiloGrafo cHEfE da sEÇÃo dE PEssoal

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa, EM 10.05.2022.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 797057
Portaria N° 0367 de 11 de Maio 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 2022/576206.
r E s o l v E:
dEsiGNar, o servidor daNiEl MaNÇo dE soUZa, matrícula nº 5928915/2, 
para responder pelo cargo comissionado de coordENador dE NÚclEo 
dE PEsQUisa/ das-4, no período de 16.05.2022 a 12.06.2022, em substi-
tuição a titular MillENE loBato loBato, matrícula nº 5950898/3, que se 
encontrará em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0368 de 11 de Maio 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 2022/571494.
r E s o l v E:
dEsiGNar, sem ônus para a administração pública, o servidor fErNaNdo 
aUGUsto loUrENÇo EstEvEs, matrícula nº 5693160/1, para responder 
pela coordenação Estadual de Zoonoses – dcE/dvs/sEsPa, no período 
de 16.05.2022 a 14.06.2022, em substituição a titular ElKE Maria No-
GUEira dE aBrEU, matrícula nº 5883130/3, que se encontrará em gozo 
de licença Prêmio.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 11.05.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.

Protocolo: 797362

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 335 de 11 de Maio 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 art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rEsolvE:
coNcEdEr, licença para tratamento de saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

57194977/1 alEXaNdra BEZErra BoNZi odoNtoloGo 28/10/2021 a 
11/11/2021

87031 – 
01/03/02022

5521076/2 roBErto liMa BEZErra tEcNico PatoloGia 
cliNica

01/01/2022 a 
03/01/2022

87139 – 
06/03/2022

5521076/2 roBErto liMa BEZErra tEcNico PatoloGia 
cliNica

15/01/2022 a 
17/01/2022

87735 – 
28/03/2022

5913370/1 JHoNNY do NasciMENto loPEs aGENtE adMiNistrativo 26/01/2022 a 
30/01/2022

88896 – 
16/04/2022

54193823/1 aNdrEa corrEa dos saNtos aGENtE dE Portaria 09/01/2022 a 
11/01/2022

88372 – 
03/04/2022

54193823/1 aNdrEa corrEa dos saNtos aGENtE dE Portaria 25/01/2022 a 
26/01/2022

88931 – 
18/04/2022

5157021/1 lUciMar da silva E silva aGENtE dE Portaria 18/01/2022 a 
21/01/2022

88373 – 
03/04/2022

5884292/2 tElMa cardoso silva MEdico 05/01/2022 a 
14/01/2022

88374 – 
03/04/2022

115240/1 raiMUNdo aNtoNio XaviEr 
da silva

tEcNico dE laBora-
torio

18/01/2022 a 
27/01/2022

89405 – 
30/04/2022

57195060/1 osEias NaZarE do NasciMENto tEcNico PatoloGia 
cliNica

20/01/2022 a 
28/01/2022

89406 – 
30/04/2022

5156220/1 Maria lUiZa cUNHa PatEllo BioMEdico 20/01/2022 a 
29/01/2022

89165 – 
23/04/2022

57206638/1 valdEricE NUNEs dE aZEvEdo 
fEitosa

tEcNico dE ENfEr-
MaGEM

30/01/2022 a 
03/02/2022

89701 – 
08/05/2022

57224592/1 fraNcisca das cHaGas liMa 
alHo

aGENtE dE artEs 
Praticas

11/04/2022 a 
10/05/2022

89497 – 
02/05/2022

3221717/6 JoaNa lUZiNal rodriGUEs dias assistENtE social 16/02/2022 a 
21/04/2022

89238 – 
26/04/2022

724890/1 iracEMa foNsEca dias silva aGENtE dE saÚdE 01/12/2021 a 
06/03/2022

89442 – 
02/05/2022

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE
/sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 11/05/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria coLetiVa Nº 536 de 11 de Maio 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 art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rEsolvE:
coNcEdEr, licença para tratamento de saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

54188365/2 Marilda Brito fErNaNdEs assistENtE social 11/01/2022 a 
11/03/2022

88977 – 
19/04/2022

5702380/1 aldENEtE acacio dE olivEira PsicÓloGo 11/03/2022 a 
31/03/2022

89327 – 
28/04/2022

724890/1 iracEMa foNsEca dias silva aGENtE dE saÚdE 07/03/2022 a 
05/05/2022

88266 – 
29/03/2022

54189980/1 liZaNdra alvEs BraGa tEraPEUta ocUPacioNal 17/04/2022 a 
15/06/2022

89512 – 
03/05/2022

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE
/sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 11/05/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 797148

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 102 de 11 de Maio de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e Portaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNsidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNsidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013 e a cláusula terceira do contrato nº 037/2022(a J 
coMÉrcio atacadista dE MEdicaMENtos E ProdUtos HosPitalar 
ltda) nos autos do Processo n° 2022/312650.
r E s o l v E: designar os servidores faBio ÂNGElo carvalHo frEitas, 
matricula: 55589796/1, lotação na CALOG, como fiscal titular e ORNIUSE 
BEZERRA LIMA, matricula: 57577328/4 com lotação na DEAF, como fis-
cal suplente, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 037/2022, 
bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel 
e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito 
da sEsPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEs-
Pa - ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 797277

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 023/GecoM/sesPa/2022
Processo Nº: 2022/93968
oBJEto: aquisição do medicamento caNaBidiol 200mg/ml 30 ml por 
demanda judicial para atender a liminar em favor de M. M. B.
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica cNPJ N°: 
05.054.929/0001-17.
coNtratado: Prati, doNadUZZi & cia ltda.
cNPJ Nº: 73.856.593/0001-66
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, art. 24, inciso iv.
valor: r$ 49.245,84 (quarenta e nove mil duzentos e quarenta e cinco 
reais e oitenta e quatros centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 8288
ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30
foNtE: 0103008809
Belém (Pa), 11 de Maio de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
secretario de Estado de saúde Pública,

Protocolo: 796803

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 023/
GecoM/sesPa/2022
Processo Nº: 2022/93968
Nesta data, ratifico o termo de dispensa de licitação nº 023/GEcoM/
sEsPa/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Belém (Pa), 11 de Maio de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública,

Protocolo: 796809
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FÉrias
.

Portaria coLetiVa N.º 505 de 10 de Maio de 2022/dGtes/sesPa
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dG-
tEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/ 03.04.96,
r E s o l v E:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta sEsPa, abaixo re-
lacionados, para o mês de JUNHo/2022.

MatriciLa serVidores eXercicio Periodo de GoZo
5333733-3 aBNoM lidUiNo do carMo MarQUEs MENdEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5960448-1 adilsoN MoraEs BorGEs 2021/2022 17/06/2022 a 16/07/2022
5900752-1 adricElMa cardoso silva 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57197519-1 aGatHa BrENda castro silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5137004-1 aGUiNaldo dE JEsUs Batista MarQUEs 2021/2022 15/06/2022 a 14/07/2022
54194030-1 alaN coElHo MoNtEiro 2020/2021 20/06/2022 a 19/07/2022
55587710-1 alaN JEaN tElEs MartiNs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
55587710-3 alaN JEaN tElEs MartiNs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54195691-3 alaYdE viEira WaNdErlEY 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5256232-2 alBa rosaNi GoNcalvEs do EsPirito saNto 2020/2021 13/06/2022 a 12/07/2022
54190037-1 alcir tEiXEira dE olivEira 2021/2022 15/06/2022 a 14/07/2022
5702380-1 aldENEtE acacio dE olivEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57194977-1 alEXaNdra BEZErra BoNZi 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54194143-2 alEXaNdrE alBErto MENdEs E MENdEs 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
54190695-1 aliNE cristiNa BarBosa da silva 2020/2021 13/06/2022 a 02/07/2022
5959193-1 aliNNiE PiNto viaNNa afoNso 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022
5180783-1 alMEZiNda dE assUNcao coElHo 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5113911-1 altair socorro Naiff da silva 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54181683-2 aMElia BElisa MoUtiNHo da PoNtE 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57193964-1 aNa BEatriZ falcao KUsaNo 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5116864-1 aNa claUdia corrEa dE soUZa 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022
57193928-1 aNa claUdia lEitE da silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5361079-3 aNa cristiNa da silva dias 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5757070-2 aNa cristiNa da silva soUsa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54190141-1 aNa lEticia dE MoraEs NUNEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
729531-1 aNa lUcia cordEiro dos saNtos 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

57196040-1 aNa Maria da crUZ cordEiro 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
77666- 2 aNa Maria saNtos riBEiro 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022

57215759-2 aNa PaUla GraiM MENdoNca dE araUJo 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
3243087-3 aNa rEGiNa UcHoa viaNa silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5108721-2 aNa tErcia dE aMoriM loPEs da costa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57197320-1 aNdErsoN dos saNtos da costa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54190034-1 aNdrE dos saNtos caBral 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57191351-2 aNdrE raiMUNdo liMa costa 2021/2022 15/06/2022 a 14/07/2022
57195624-1 aNdrEa costa PErEira fiUZa dE MEllo 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
5650038-2 aNdrEa raBElo da costa Maia 2021/2022 13/06/2022 a 02/07/2022
57197912-2 aNdrEia carlos da silva 2020/2021 16/06/2022 a 15/07/2022
57197854-1 aNdrEZa NaZarE PiNHo diNiZ saMPaio 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57194216-1 aNGEla acataUassU dE oliva fErNaNdEZ 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5900987-1 aNGElo iBraHiM NoGUEira dos saNtos 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54191839-1 aNildo soUsa 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5882249-2 aNtoNia MaciElvaNE frEirE 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5176409-1 aNtoNia valdirENE saNtos PEdroZa 2021/2022 01/06/2022  a 30/06/2022
5903378-2 aNtoNio BarBosa dE rEZENdE JUNior 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
5149215-6 aNtoNio carlos dE olivEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
6029570-2 aNtoNio farias XaviEr NEto 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57232503-1 aNtoNio Joao dE BorGEs corrEa 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
109363-2 aNtoNio NoNato da crUZ PiNto 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

57193795-1 aNtoNio rENato PiNto NEto 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
86860-1 aNtoNio soUsa da silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022

5779170-2 aNtoNio UBiraJara PaZ da silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5892306-1 aNtoNio WaGNEr olivEira dE olivEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5265983-1 arialdo Joao saNcHEs dE olivEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5957296-1 ariEla PErEira GoNcalvEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5903398-1 arliNdo alvEs fraNca NEto 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
723100-1 arNaldo JosE fErNaNdEs HENriQUEs 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022
5818230-1 artUr Gordo da cUNHa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57193703-1 aZariEl loUrEiro dE assis 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022

76880-1 BarBara aNtoNia PiEdadE 2020/2021 03/06/2022 a 02/07/2022
5938915-3 BarBara dE cassia saNtos dE olivEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54191985-2 BENEdita KariNa Paco dE liMa 20219/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
57208362-1 BENEdito do carMo Baia MartiNs 20219/2020 01/06/2022 a 30/06/2022

57205153-2 BENEvENUto NUNEs dE MEdEiros 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57228292-1 BENita MoNtEiro MorEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
120472-1 BErNardiNo JosE da silva 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022

57225580-1 BiaNca solaNGE daMascENo cardoso 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57207812-1 BrUNa aNtoNia corrEa dE JEsUs 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
55587796-1 BrUNo dE frEitas tUriEl 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
55586855-3 caEtaNo da ProvidENcia saNtos diNiZ 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
106089-1 caNdida Barroso dE soUZa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5892854-3 carla aNdrEa dos saNtos Brito fErrEira 2021/2022 21/06/2022 a 30/06/2022
57224768-1 carla olivEira araUJo 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54192931-1 carla rEGiNa osMariNa caMara 2020/2021 16/06/2022 a 15/07/2022
57206547-1 carlos aNdrE da silva araUJo 2020/2021 15/06/2022 a 14/07/2022
57234452-1 carlos EdUardo loBato rEGo 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54189793-1 carlos rENato fiGUEira ParadEla 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5540933-2 carMEM silvia da silva alBUQUErQUE 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57207998-1 carMEM vErGoliNo GoNcalvEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
727644-1 catariNa EdNa Maria corNElio silva 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

57193978-1 cEcilia da silva alMEida dE olivEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57197605-1 cElia aGUiar NUNEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54189800-1 cElio MiraNda da silva 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54189006-1 cElso adriaNo soUZa da coNcEicao 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54189006-2 cElso adriaNo soUZa da coNcEicao 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54186995-2 ciNtHYa cavalcaNtE coElHo BotElHo 2021/2022 15/06/2022 a 14/07/2022
73504344-1 claUdENicE fErrEira PErEira cardoso 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57175583-1 claUdia do socorro da Mata GoMEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
55589408-3 claUdNira castro cYsNE 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54190012-1 claUrilENE lacErda loiola 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5890042-1 clEBErsoN lEaNdro da silva 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5118107-2 clEia dE NaZarE rodriGUEs dE olivEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57192782-2 clEidE Maria soarEs da silva 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54192667-3 clEisoN MartiNs dos saNtos 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
571949981-1 clEoci PortEla dE aGUiar 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57194908-1 crHistiaNE do socorro PErEira MoNtEiro 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5898279-1 cristiaNE dE soUsa foNtENElE 2020/2021 15/06/2022 a 14/07/2022

55588886-2 cristiaNE do socorro loUriNHo da costa 
fErrEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022

57197537-1 cristiNa aPostolos MariNos 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022
54190576-1 cristiNa EriKa cHUBacHi 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022
54194740-1 daisY rEJaNE aGUiar dos rEis 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5325021-2 dalva fraNcEs costa 2021/2022 02/06/2022 a 01/07/2022
5889255-1 daNiEl da silva fErrEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57197831-1 daNiEl JardiM dos saNtos 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57193918-1 daNiEllE Maria caMPElo PiNHEiro 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54188641-2 daNUsa ENY falcao Batista 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022

54190696-1 dartE JosE PErEira dE carvalHo JUNior 13/06/2021 a 
12/12/2021 01/06/2022 a 30/06/2022

84840-1 davi das cHaGas soarEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54182991-2 dEBora KEila NasciMENto dE alMEida 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57188470-2 dENilsoN dE araUJo GaMa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54190001-1 dEUsaNi soarEs viEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54183531-3 diaNa da costa loBato 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
725714-1 diNaldo da silva MacEdo 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

57194086-1 diNoEl costa MENdEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57191329-1 dioNE sEaBra dE carvalHo 2020/2021 15/06/2022 a 14/07/2022
5895928-1 divaNicE cHavEs laMEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57193987-1 doMiNGos dos saNtos MoraEs JUNior 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5166837-1 doMiNGos rEGiNaldo loBo aMaral 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
6061079-2 dora dos saNtos soarEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
55585765-1 dorilEa dE sENa PaNtoJa salEs 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
5099714-1 doris Kos BUrlaMaQUi dE MiraNda 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
55586572-1 EdiElBa da silva MElo 2021/2022 12/06/2022 a 11/07/2022
57194376-1 EdilENE NEvEs MartiNs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5600308-2 EdilENE silva da costa 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5913106-1 EdiolEa da silva MElo 2021/2022 20/06/2022 a 04/07/2022
5077532-1 Edivaldo daNtas PaNtoJa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022

54190717-1 EdMar roBtsoN Maia loBato 13/06/2021 a 
12/12/2021 01/06/2022 a 30/06/2022

726524-1 EdNa Maria EvaNGElista dE araUJo 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
57224791-1 EdUardo soUZa NovaEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57195009-1 ElaiNE cristiNa NoGUEira salEs 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
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6402901-1 ElENicE do socorro soarEs da silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54189197-1 ElENisE da silva Mota 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022
5446538-2 EliaNa do socorro cordEiro dos saNtos 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
725463-1 EliaNa MartiNs dos saNtos 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022
722022-1 EliaNi do socorro dE soUZa aZEvEdo 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

57197567-1 EliaZiB dE castro NEvEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5346860-1 EliElZa da crUZ BraNdao 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57194287-1 EliEtE farias dos saNtos 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57208678-1 Elisa Maria BarBosa sEaBra 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
55585773-1 ElisaNGEla lUZia da costa liMa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5594979-4 EliZaBEtE GoUvEa alfaia 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5177537-1 Eloi dorNElas assUNcao 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5115434-1 EltEr fErNaNdEs Baia 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5892441-1 EMaNoEl raY da GaMa farias 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5139759-2 ENEida do socorro BaNdEira riBEiro 2021/2022 16/06/2022 a 15/07/2022
57198112-1 EriKa MaYUMi viEira sasaHara 2020/2021 15/06/2022 a 14/07/2022
57195843-1 ErNEsto lEao dE soUZa 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57191776-1 EstEr Maria rodriGUEs riBEiro 2020/2021 13/06/2022 a 12/07/2022
2057875-2 EUridicE da costa GUiMaraEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
726931-1 EvErtoN EstEvao dos saNtos viaNa 2021/2022 17/06/2022 a 16/07/2022

57198226-1 EWErtoN alEX Barata cavalHEiro 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5890820-2 faBricio GoNcalvEs cordEiro 2020/2021 15/06/2022 a 14/07/2022
57191127-1 fErNaNdo JosE fErNaNdEs dE soUZa 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57191175-1 flavia fErNaNdEs fErrEira 2020/2021 20/06/2022 a 19/07/2022
54189960-1 flavia MorEira rocHa 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
57195058-1 flaviaNa isaias BarBosa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57196779-1 fraNcENi silva MarQUEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5882230-2 fraNcidalva assUNcao coHEN 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5594642-2 fraNcisca das Gracas vidiGal MElo 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57206347-1 fraNcisca JaQUEliNE MoUra dE olivEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57194311-1 fraNcisco BEZErra da costa filHo 2021/2022 14/06/2022 a 13/07/2022
54193608-1 fraNcisco ElsoN araUJo 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57197525-1 fraNcisco saraiva PErEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5092531-1 fraNcisco valBErto PaEs rodriGUEs 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
57208003-1 fraNcisNEi farias tENorio 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57206587-1 GEorGE fErNaNdo BElEM BEZErra 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57193973-1 GEraldo aBNEr costa GaMa 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022

84824-1 GEssE costa dos saNtos 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57191319-1 GlEicE dos saNtos caBral 2020/2021 15/06/2022 a 14/07/2022

57191785-2 GlEicY liMa dE soUsa 18/06/2021 a 
17/12/2021 01/06/2022 a 20/06/2022

57234532-1 GrEicE EMaNUElE viEira PiNHEiro 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5217814-2 GUioMar fErrEira dUartE da crUZ 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022
54189207-2 HElaN Maria dUartE do rEGo Barros 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5888829-1 HElaNE cristiNa BarBosa araUJo GoNcalvEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5954451-1 HElaNY corrÊa MiraNda 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5849918-4 HElEN Batista E silva 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022
57210122-2 HEloisa Portal da silva da costa 2021/2022 02/06/2022 a 01/07/2022
57233599-1 HErica dE PaUla aQUiNo olivEira dE MEdEiros 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5906419-1 HiaN rEis dos saNtos 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54191849-2 Hisa Barroso BraBo 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
723312-1 HUMBErto cordEiro dE olivEira 2021/2022 15/06/2022 a 29/06/2022

55589797-1 iErEcE WaldoMira cUNHa caBral PaNtoJa 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54189337-1 ilcE carla MorEira BEcKMaNN MENEZEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
724203-1 iNEZ UcHoa liMa 2021/2022 14/06/2022 a 13/07/2022
3156184-1 iolaNda dE fatiMa MENdEs da silva 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5146810-3 iolaNda Maria MoraEs viEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
724254-1 iracilda loPEs dias 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
104159-1 iracilda PaNtoJa da silva 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022
5136440-4 irENE aNdradE PENa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5896204-1 irENilda da silva GUEdEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54190142-1 isaBEl PaUliNo EstEvEs PErEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57194343-1 isaBEla cristiNa MEdEiros cordEiro 2020/2021 20/06/2022 a 19/07/2022
5897283-1 isMaEl da rocHa silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57194366-1 ivaN da silva vascoNcElos 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
118397-2 ivo das NEvEs silva 2021/2022 02/06/2022 a 01/07/2022

54189016-1 iZaBEl cristiNa diNiZ dos saNtos 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5897738-1 iZaBEl MarciÃo dos saNtos 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57206568-1 JaciclENE dE soUZa BraGa 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57197594-1 JailZa da coNcEicao GaMa Bricio 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022

5121779-1 JaNE Maria frEitas Garcia 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
113255-2 JaNElEiNE NoBrEGa MEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
726796-1 JaNEtE do socorro PiNHEiro da silva 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022
5115353-1 JaNEtE frEitas Brito 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54194069-1 JaNEtE sErra alcaNtara 2021/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5897253-1 JaNEtE silva rEZENdE da silva 2020/2021 20/06/2022 a 19/07/2022
729230-1 JaNEttE NasciMENto caMPos 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022
5571731-4 JaNNi lUci olivEira soarEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57205467-1 JarBas farias virGoliNo 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54185128-2 JEffErsoN BEltrao soUZa 2021/2022 15/06/2022 a 14/07/2022
726761-1 Joao aNtoNio dos saNtos filHo 2021/2022 15/06/2022 a 14/07/2022
5176425-1 Joao Batista riBEiro da silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
3206378-2 Joao Bosco fErrEira 2021/2022 14/06/2022 a 13/07/2022
54190563-1 Joao carlos dE soUsa alvEs 2021/2022 15/06/2022 a 14/07/2022
 5958134-1 Joao dE assUNcao Barra JUNior 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022

85944-3 Joao dos saNtos Mota 2021/2022 01/06/2022 a 17/06/2022
5122325-1 JoaQUiM dE JEsUs silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5606462-1 JoaQUiNa PiNHEiro PaNtoJa dE olivEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57173747-2 JoilMa alvEs castro lUdWiG 2021/2022 17/06/2022 a 16/07/2022
54188768-2 JoNas KarlEM aNGEliM viaNa 2020/2021 16/06/2022 a 15/07/2022
270717-2 JorGE alUisio coElHo costa 2021/2022 14/06/2022 a 13/07/2022

57206410-1 JorGE HENriQUE fErrEira dE JEsUs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57197790-1 JorGE lUiZ dE soUZa GoMEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5180660-2 JosE adiMar viaNa dos saNtos 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5099552-2 JosE arEMiltoN alvEs dE olivEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5877237-2 JosE diNairsoN PiNto MENdEs 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022

57189255-1 JosE Elias dE alMEida NEto 10/09/2020 a 
09/03/2021 01/06/2022 a 20/06/2022

57198243-1 JosE Elias PErEira daMascENo 2021/2022 16/06/2022 a 15/07/2022
5444420-3 JosE GUilHErME farEs GadElHa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
726494-1 JosE Maria dE fraNca 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
721220-1 JosE raiMUNdo HolaNda dE MElo costa 2021/2022 14/06/2022 a 13/07/2022

57206822-1 JosE riBaMar dos saNtos silva 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
57190758-1 JosEaNE ZaNElla 2020/2021 20/06/2022 a 19/07/2022
5957997-1 JosEriNa costa Passos 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022
57194900-1 JosiaNE carvalHo florENZaNo 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57192059-2 Jovita Maria dE soUsa GaMa 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
57234155-1 JUcilEtE MENdEs carvalHo 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5901432-1 JUcivaldo soUsa dos saNtos 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54189243-1 JUlia socorro dE soUZa rEis 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
725722-1 JUliao dias da costa 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022

57174169-1 KarEN alEssaNdra israEl alvarEZ dE soUZa 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54190120-1 KariNa HElaiNE dE liMa coElHo 2021/2022 15/06/2022 a 14/07/2022
57194777-1 KarlEidE do NasciMENto PirEs 2020/2021 16/06/2022 a 15/07/2022
5913096-1 KaroliNE dE PaUla saNtos dE soUZa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5892406-1 Katia saNtaNa PaiNs torrEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
55585559-1 KlEdsoN saNtaNa da silva riPardo 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5917133-6 lais filGUEira MENEZEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54189335-1 laUdoMiro soarEs dE aMoriM JUNior 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
723177-1 laUro aNtUNEs MEscoUto 2021/2022 02/06/2022 a 01/07/2022
113077-1 lEidE aUGUsto da silva GaMa 2021/2022 16/06/2022 a 30/06/2022
5901235-1 lEidiaNE BraZ dE soUsa 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5125138-1 lENa do socorro dE farias rocHa MiraNda 2021/2022 14/06/2022 a 13/07/2022
57174656-2 lENa Maria Barros Prado 2020/2021 16/06/2022 a 30/06/2022
5897544-1 lEoNaldo carvalHo da silva 2021/2022 15/06/2022 a 29/06/2022
57191194-1 lEoNardo aNtoNio cardoso MalcHEr 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5945643-2 lEoNardo caMPos olivEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5757282-3 liNdiNalva Brasil MoNtE 2020/2021 15/06/2022 a 14/07/2022
57194958-1 lioNai NUNEs dE olivEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57196786-1 lisEtE MariNHo loPEs MoNtEiro 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54189980-1 liZaNdra alvEs BraGa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5892632-1 liZaNdra rodriGUEs da silva 2020/2021 03/06/2022 a 17/06/2022
5889906-2 loaNa fErNaNda saNtaNa dos rEis 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022
57190869-1 lordENE Maria MarQUEs soarEs daNtas 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57176654-2 lUaNa fatiMa saNtos silva saliM 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
8013685-1 lUciaNa cHaGas dE carvalHo 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57208588-1 lUciaNa fErrEira MiNoWa 2020/2021 20/06/2022 a 04/07/2022
57175912-2 lUciaNE do socorro MoraEs PErEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57206543-1 lUciaNo EMaNUEl cardoso GoMEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54189995-1 lUciENY da silva PoNtEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
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5875536-2 lUcilEa cristiNa silva BitENcoUrt 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022
57193614-1 lUcYEtE PiNHEiro cHada 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
729647-1 lUis carlos aNdradE cardoso 2021/2020 13/06/2022 a12/07/2022

57198221-1 lUiZ claUdio PacHEco BaHia 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
722600-2 lUiZ flavio riBEiro carNEiro 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

57194285-1 MaGNa GrEicY Barroso PiMENtEl 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57206386-1 Maiara sa loPEs 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
5159750-1 MalviNa Batista dos saNtos 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57207433-1 MaNoEl claYtoN da silva fraZao 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022

95567-1 MaNoEl dE JEsUs MENdEs coNtENtE 2020/2021 02/06/2022 a 01/07/2022
5895002-1 MaNoEl iriNEU riBEiro 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5889253-1 MaraYZa rodriGUEs E silva Barros 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54190019-1 MarcEla GiovaNa GUsMao tolENtiNo dE Matos 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54185677-2 MarcElo lEal MarQUEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54194799-1 MarcElo roBErto BUlHoEs do NasciMENto 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57197528-1 Marcia da silva Morais 2020/2021 15/06/2022 a 29/06/2022
5118158-1 Marcia do socorro silva dE alMEida 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
55586430-1 Marcia Maria NUNEs rodriGUEs dE olivEira 2021/2022 16/06/2022 a 15/07/2022
728985-1 Marcia rEGiNa fErrEira dos saNtos 2021/2022 14/06/2022 a 13/07/2022
5905809-1 MarcilENE dos saNtos olivEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
55586506-1 MarcilENE soarEs dE alMEida 2020/2021 16/06/2022 a 15/07/2022
5177120-1 Marcio carlos JardiM dE olivEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5176735-1 Marcio GEraldo MENdEs PErEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5799880-1 Marcio JosE aNdradE da silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5164567-1 Marco aNtoNio BENassUlY MoNtEiro 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022
5875633-2 Marcos cavalcaNtE fEitosa 2021/2022 13/06/2022 02/07/2022
54182572-2 Maria aMElia dE olivEira da costa 2021/2022 16/06/2022 a 30/06/2022
57206589-1 Maria aNtoNia riBEiro da silva 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022

6080456-2 Maria cElEstE PiNHEiro raiol 29/09/2021 a 
28/03/2022 01/06/2022 a 20/06/2022

5105277-1 Maria cElMa dUraNs NoGUEira 2020/2021 20/06/2022 a19/07/2022
720178-1 Maria clEia MacHado dE soUZa 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022
726672-1 Maria dE BElEM da costa MoNtEiro 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

57206328-1 Maria dE fatiMa fUrtado 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
5876648-2 Maria dE JEsUs afoNso fErrEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
726680-1 Maria dE JEsUs MarQUEs dos saNtos 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

57197568-1 Maria diENE carvalHo lisBoa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5134412-1 Maria do rosario dE fatiMa arrais GoNcalvEs 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
57193854-2 Maria do socorro da silva BraNdao 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
121703-1 Maria do socorro GoMEs da silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022

57197830-1 Maria EdilEUda dE soUZa PErEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5273269-2 Maria Elisa BaPtista frEitas 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5562643-3 Maria EUNicE dE soUZa fErrEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57197801-1 Maria GorEtE coNdE liMa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5230799-2 Maria GorEtti Paiva dE liMa 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
722464-1 Maria GracY liMa da silva 2020/2021 13/06/2022 a 12/07/2022
5438500-1 Maria idaliNa da silva soUsa 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
5946574-1 Maria iNEZ MoNtEiro da rosa 2021/2022 27/06/2022 a 26/07/2022
57205551-1 Maria iZoNEtE XaviEr alvEs 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
5094925-2 Maria JocilENE BarBosa 2021/2022 13/06/2022 a 30/06/2022
5877857-2 Maria JosE lEitE da silva 20220/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57197789-1 Maria JUcilENE da silva GoNdiM 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57215401-3 Maria lEiliaNE alvEs MoraEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57198233-1 Maria lUcia cardoso da silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
724238-1 Maria MadalENa dE MoUra 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

57208002-1 Maria MarlENE dias costa 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
725170-1 Maria MErcEs dE NaZarE MiraNda dE olivEira 2020/2021 01/06/2022 a  30/06/2022

57207995-1 Maria NEida diNiZ dE MElo 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
57197802-1 Maria silvaNa salEs dE araUJo 2021/2022 24/06/2022 a 23/07/2022
5425581-3 Maria sUEli da Mota 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54194101-1 Maria triNdadE GoMEs liMa 2020/2021 17/06/2022 a 16/07/2022
5181283-1 Maria vENiNa PErEira dE frEitas 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5892308-1 Maria WaNdErlY dias dE soUsa 2020/2021 15/06/2022 a 14/07/2022
57175349-1 Marilia BENtEs PaEs PacHEco 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5900916-1 Marilia costa Brito 2020/2021 01/06/2022 a 15/06/2022
5118409-1 MariliNa torrEs caMPos 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5958163-1 Mario HENriQUE NasciMENto dos rEis 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022
724297-1 Mario NilsoN loPEs da silva 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

73504313-1 MarisElva lira dos Passos 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57191216-1 Marli dos saNtos Baia 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022

5957648-1 MarloN olivEira vEra 2020/2021 16/06/2022 a 15/07/2022
5813530-2 Marta solaNGE caMariNHa raMos costa 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
57193706-1 MaUricio BEZErra dE soUsa 2021/2020 10/06/2022 a 09/07/2022
54190537-1 MaUricio dE JEsUs BENtEs NasciMENto 2020/2021 13/06/2022 a 12/07/2022
54190016-1 MEiB NasciMENto MarQUEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
724211-1 MilZa dE fatiMa da costa MEsQUita 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

57205998-2 MiNErvaNia cardoso dE alENcar 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
726125-1 MiriaM olivEira dE aNdradE 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022

54188993-1 MYlENNa rodriGUEs lUcENa silva 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
57205566-1 Nadia Maria MacHado da costa 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57194210-1 Nadia Patricia PiNHEiro do NasciMENto lEMos 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5323037-1 Nara lUcia saNtos riBEiro 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5958130-1 NatacHa Batista saNtos 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5469619-1 NataliNa dE JEsUs PaNtoJa MENEZEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5957932-1 NatHalia cristiNa do valE taBosa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
116220-1 NaZarE dE fatiMa soUZa MartiNs 2019/2020 15/06/2022 a 29/06/2022

57234210-2 NElia Maria farias da silva 2021//2022 01/06/2022 a 30/06/2022 
110973-1 NEstor NEvEs cardoso 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5888134-2 NEUra liBia carvalHo PiNto 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54186794-2 NildE tErEZa NasciMENto do carMo NoGUEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022

57224934-2 NilsoN castElo BraNco JUNior 09/01/2021 a 
08/07/2021 01/06/2022 a 20/06/2022

57194212-1 NiltoN cEZar da rocHa PiNHEiro 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
54181659-2 NiltoN GoMEs dE MoraEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57190740-1 odilEidE Gordo da silva 2020/2021 16/06/2022 a 15/07/2022
5856108-2 Patricia do socorro coElHo Portal 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
54188000-2 Patricia MiriaM saYUri sato Barros da costa 2021/2022 01/06/2022 a 15/06/2022
57197863-1 Patricia rEis dE liMa 2021/2022 17/06/2022 a 16/07/2022
57195829-1 Patricia rodriGUEs coNtENtE 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57197816-1 PaUlo sErGio MElo PaNtoJa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5918313-2 QUEZia dE JEsUs aNdradE silva 2021/2022 03/06/2022 a 02/07/2022
54186898-2 raiMUNda dos saNtos silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
721980-1 raiMUNda EdiNilda soUsa fErrEira 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
5176077-1 raiMUNda soUsa MilHoMEM 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5892888-4 rEBEcca stEPHaNE da costa GoMEs 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022
57194904-1 rEGEaNE Maria loBato GUEdEs 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
57195010-1 rEGia aMaraNtE MoNtEiro dE frEitas 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022 
57197794-1 rEGiaNE MicHEllE PiNto frEitas 2021/2022 15/06/2022 a 14/07/2022

91383-1 rEGiNa coEli alEXaNdrE E silva 2021/2022 24/06/2022 a 23/07/2022
115061-1 rEGiNa lUcia soUsa olivEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022

57194181-1 rita do socorro rodriGUEs E silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5430968-1 rita Maria Matos araUJo 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54190410-1 roBErta Maria silva da silva 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022
57208000-1 roBsoN lUis GoNcalvEs dos saNtos 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54196944-2 rodolfo valENtiM carvalHo do NasciMENto 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5913109-1 rodriGo saNtos dE saNt aNNa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57174607-2 rosa HElENa riBEiro castro 2020/2021 01/06/2022 a 15/06/2022
723983-1 rosa Maria dE olivEira Barros 2021/2022 02/06/2022 a 01/07/2022
2010690-1 rosalBa aMaral PiNEsE 2021/2022 27/06/2022 a 26/07/2022
57190916-1 rosaNa Barros silva dos saNtos 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57197860-1 rosaNa MENEZEs dE aZEvEdo 2021/2022 17/06/2022 a 16/07/2022
5959047-1 rosaNa PacHEco vascoNcElos 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5466105-2 rosaNGEla Maria da silva riBEiro 2020/2021 13/06/2022 a 12/07/2022
729183-1 rosE cristiNa MoNtEiro cordEiro BarBosa 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022
5899903-2 rosE daNiN fErraro 2021/2022 04/06/2022 a 03/07/2022
54182331-2 rosE KatHiE faial alMEida 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57191906-2 rosEaNE fraNcisca MaciEl fErrEira 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
722138-1 rosEMairE dE soUZa NUNEs 2021/2022 13/06/2022a 12/07/2022
729426-1 rosEMarY saNtos loBato 2021/2022 14/06/2022 a 13/07/2022

57194463-1 rosENilda MartiNs torrEs fErrEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5166543-2 rosiaNE dE NaZarE silva dE soUZa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57194291-1 rosiaNE do socorro PErEira tEiXEira dE soUsa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
119415-1 rosiNEidE cordEiro BEZErra 2020/2021 15/06/2022 a 14/07/2022
5251486-2 rosivaldo do valE E silva 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5760771-2 rUi MoraEs dE soUZa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
108677-1 rUtElENE PiNHEiro aMoriM 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022

57197953-1 saBriNa saMPaio BaNdEira 2021/2022 16/06/2022 a 15/07/2022
5957910-1 saBriNa torrEs loPEs 2020/2021 13/06/2022 a 27/06/2022
5896101-1 saBriNi carvalHo da silva 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5911896-2 saMEla stEfaNE corrEa Galvao 2021/2022 15/06/2022 a 14/07/2022
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54194674-1 saMUEl MoraEs silva 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5134463-1 saNdra HElENa MaGalHaEs alMEida 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57190713-1 saNdra sUElY aNGEliM dos saNtos 2021/2022 15/06/2022 a 14/07/2022
5167280-1 saNdra sUElY BraNdao soarEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5955668-1 sara MElissa laGo soUsa 2021/2022 20/06/2022 a 19/07/2022
5945885-1 sara sUElY rEis da silva 2020/2021 15/06/2022 a 14/07/2022
5132118-1 sEBastiao JacoME dE liMa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
55589965-1 sElMa EliZa GoNcalvEs fErrEira 2021/2022 10/06/2022 a 29/06/2022
720062-1 sElMa lUZia da costa rodriGUEs 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

54188881-1 sErGio aUGUsto araUJo araGao 2021/2022 16/06/2022 a 15/07/2022
724602-1 sErGio daMiao carvalHo Maia 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

57190449-1 sHEila dE NaZarE da cUNHa do NasciMENto 2020/2021 13/06/2022 a 12/07/2022
5522471-2 sHErlEY fErrEira dE alMEida 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5900719-1 sHEYla cristiNa fUrtado PErEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54189543-1 sHEYla cristiNa PErEira da silva 2021/2022 15/06/2022 a 14/07/2022
54191607-1 sHirlEY Mara PEdroso MalHEiros 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54194057-1 sidNEY dos saNtos PalHEta 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
57191136-1 silvaNa Maria MoNtElo loPEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57190581-1 siMoNE castro dE soUZa saraiva 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54184663-2 siMoNE dE cassia riBEiro NEvEs 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
6331941-1 siMoNE dE NaZarE MoraEs aZEvEdo 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57200282-1 siMoNE do socorro fErNaNdEs MarQUEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57191218-1 siMoNE MaGalHaEs dE JEsUs crUZ 2020/2021 01/06/2022 a 15/06/2022
5958032-1 siMoNE soarEs do laGo 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022

54190731-1 solaNGE rodriGUEs caXias 13/06/2021 a 
12/12/2021 13/06/2022 a 02/07/2022

94919-1 soNia Maria MoraEs cristo 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57194318-1 soraYa stEla alMEida da costa 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5130905-2 sUEli PiNHEiro silva 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
57194214-1 tarcisio Marcio dE soUsa loBato 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54183561-2 tatiaNa silva dE alMEida 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5884292-2 tElMa cardoso silva 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
54186123-2 tErEZiNHa caMPos BraNdao 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
725560-1 tErEZiNHa dE JEsUs rocHa coNcEicao 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022
5167051-1 valdEMira soUZa salEs cordEiro 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
724912-1 valdiviNo da lUZ fErNaNdEs 2021/2022 02/06/2022 a 01/07/2022
5182786-1 valdiviNo da silva saNtos 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57207310-1 valEria carvalHo dE soUZa 2019/2020 01/06/2022 a 30/06/2022
57209555-1 valEria dos saNtos valEs 2019/2020 16/06/2022 a 30/06/2022
57207420-2 vaNdEtt MacHado corrEa 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
221325-2 vaNdir JosE cHaGas da foNsEca 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
5839629-2 vaNEUZa MarQUEs MiraNda 2021/2022 27/06/2022 a 26/07/2022
57206610-1 vaNia clEidE dE olivEira crUZ 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
5901109-1 vaNia dE aGUiar PErEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
54190859-2 vaNUsca MicHEllE fraGa PiNto 2020/2021 16/06/2022 a 15/07/2022
5888350-2 vEra lUcE caNto BErtaGNoli 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022
55585605-1 victor valErio dE soUZa WaNdErlEY 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022
5274648-3 viNGrEN dE farias fErrEira 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
721212-1 vivaldo fErNaNdEs da cUNHa 2021/2022 14/06/2022 a 13/07/2022

57207909-1 viviaNi lUcia da silva JardiM 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
57213351-1 viviaNY dE NaZarE da silva cardoso 2021/2022 15/06/2022 a 29/06/2022
5913101-1 WaNda Maria caMPos valENtE 2021/2022 06/06/2022 a 05/07/2022
57193612-1 WENdEr lUis Barroso tavarEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54190097-1 WEsllEY MaUriciUs da silva NUNEs 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022
727385-1 WilsoN aNtoNio aNdradE dE vilHENa 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

57233227-1 WirlEN arNaUd GoNcalvEs 2020/2021 01/06/2022 a 30/06/2022
54190294-1 YdElYsE BEtHaNia iUNEs valE 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022

79413-1 ZEliNa MiraNda PiNHEiro 2021/2022 01/06/2022 a 30/06/2022

Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 11.05.2022.
KEllY dE cassia PEiXoto dE olivEira silvEira
dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE.

Protocolo: 796756

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 533 de 11 de Maio 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 nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNsidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsidE-
raNdo o processo nº 2022/523506;

rEsolvE:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 02.05.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora aldEcira MoNtEiro PiNto, identi-
dade funcional nº 5942502/1, ocupante do cargo de EcoNoMista, lotada 
na diretoria administrativa e financeira, concedidas através da Portaria 
coletiva nº 435/12.04.2022, publicada no doE nº 34.934/14.04.2022.
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. 11.05.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde

Protocolo: 797132
Portaria N° 538 de 11 de Maio 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 nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNsidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsidE-
raNdo o processo nº 2022/509382;
rEsolvE:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 20.04.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora GHEYsa aNGÉlica Paiva raMos, 
identidade funcional nº 57195630/1, ocupante do cargo de aGENtE ad-
MiNistrativo, lotada na diretoria administrativa e financeira, concedi-
das através da Portaria coletiva nº 269/15.03.2022, publicada no doE nº 
34.894/16.03.2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em. 11.05.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 797313

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo/sesPa Nº 011/22
a secretaria de Estado de saúde Pública, por intermédio da comissão 
Permanente de Processo administrativo de inexecução contratual, 
designada pela Portaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada no d.o.E. 
nº 34.338, de 09/09/2020, Notifica a empresa d-HosP – distribuidora 
Hospitalar imp. e Exp. ltda., cNPJ nº 08.076.127/0008-72, da instauração 
do Processo administrativo nº 2018/179068, disposto na Portaria Nº 
398, de 27/04/2022, doE nº 34.949, de 28/04/2022, em que a mesma 
figura, em tese, como denunciada, conforme os fatos descritos nos autos 
do Processo supracitado, em razão do não atendimento da a.r.P nº 
007/2018, na forma do art. 105 da lei nº 8.972/2020 e no art. 87 da lei 
nº 8.666/93, a qual se comprovado acarretará a aplicação de penalidade 
correspondente.
observado o direito constitucional quanto ao contraditório e ampla defesa, 
insculpidos no art. 5º, inciso lv da cf/88 e art. 104 da lei nº 8.972/2020, 
ficando nessa condição NOTIFICADA podendo acompanhar o presente pro-
cesso apuratório ou fazer-se assistir, facultativamente, por Procurador le-
galmente constituído.
Esta comissão encontra-se instalada na tv. lomas valentinas, n° 2190 – 
Marco – Belém – Pará, cEP: 66093-677, fone (091) 4006-4278.
Belém, 11 de maio de 2022.
venise dos santos alves
Presidente da cPaic/sEsPa

Protocolo: 797128
Nota tÉcNica Nº 002/2022
atrasos do Ministério da saúde referente aos medicamentos do Grupo 1a e 
oncológicos do cEaf à sEsPa referente ao 2° trimestre / 2022.
a presente Nota técnica tem como objetivo a manifestação do departa-
mento Estadual de assistência farmacêutica acerca do atraso na entrega 
dos medicamentos do Grupo 1a do componente Especializado da assistên-
cia farmacêutica (cEaf), cuja aquisição é feita de forma centralizada pelo 
Ministério da saúde conforme preconiza o art. 104 da Portaria de consoli-
dação nº 2, de 28 de setembro de 2017.
de acordo com o artigo supracitado, as secretarias de saúde dos Estados 
e do distrito federal devem encaminhar ao daf/sctiE/Ms a necessidade 
trimestral de cada medicamento de aquisição centralizada, conforme des-
crito abaixo.
• Período de envio das informações deve atender ao seguinte cronograma:

trimestre Meses correspondentes Período de envio das informações ao Ms
1º Janeiro/fevereiro/Março 20 a 30 de Novembro do ano anterior
2º abril/Maio/Junho 20 a 28 de fevereiro do ano corrente
3º Julho/agosto/setembro 20 a 31 de Maio do ano corrente
4º outubro/Novembro/dezembro 20 a 31 de agosto do ano corrente

• A distribuição dos medicamentos deve seguir o período conforme cronograma:

trimestre Período de distribuição para as ses
1º 10 a 20 de dezembro do ano anterior
2º 10 a 20 de Março do ano corrente
3º 10 a 20 de Junho do ano corrente
4º 20 de setembro do ano corrente

assim, seguindo a determinação do Ministério da saúde, a sEsPa encami-
nhou as Programações referentes ao 2º trimestre/2022 no prazo acordado 
(28/02/2022), bem como a relação dos pacientes cadastrados no sistema 
informatizado HorUs, sistema Nacional de Gestão da assistência farma-
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cêutica no qual o departamento de assistência farmacêutica do Ministério 
da saúde possui acesso on-line ao estoque, desta forma para alguns itens 
já é realizada a programação de forma automática pelo sistema.
tem sido uma constante após recebimento da pauta, solicitar que o Ms re-
avalie e retifique a pauta, pois vários itens da Programação Automatizada 
têm sido programados em quantidade abaixo do que realmente a sEsPa 
necessita.
até o presente momento ainda constam itens pendentes para entrega, 
conforme consta no anexo i desta Nota técnica. ressaltamos que para al-
guns itens ainda restam quantitativos pendentes desde o 1º trimestre, tais 
como olaNZaPiNa 10MG e toXiNa BotUlÍNica 100Ui e 500Ui.
o recebimento destes medicamentos no Pará deveria anteceder com pe-
ríodo razoável o início do 2º trimestre de 2022, uma vez que ainda pode 
haver questionamentos e divergências em relação ao programado pela 
sEsPa. o atraso nestas entregas ocasiona transtornos aos pacientes, pois 
este componente atende a diversas patologias de manejo extremamente 
críticos e graves como os pacientes renais crônicos, transplantados, com 
hepatite c, esclerose múltipla, com síndromes raras e outras, como a sín-
drome de Guillain Barré.
além disso, o aumento de casos de judicialização contra o ente estadual, 
que não é responsável por esse grupo, conforme pactuação pré-estabele-
cida em Comissões Tripartites, promove um desequilíbrio econômico-finan-
ceiro aos cofres do estado.
É válido salientar que, conforme já relatado em manifestações anteriores, 
o Ministério da saúde não considera estoque estratégico de reserva técnica 
para as programações do Grupo 1a. considerando a logística diferenciada 
e complexa de distribuição no estado do Pará, que engloba o abasteci-
mento de cidades longínquas como santarém, Marabá, itaituba, conceição 
do araguaia, tucuruí, Parauapebas e altamira, não há como abastecer de 
forma imediata estes locais, o que vem a ocasionar períodos ainda maiores 
de desabastecimento.
tatiana forte chaves Gurjão
diretora departamento Estadual de assistência farmacêutica – dEaf/sEsPa
aNeXo i 

Medicamento
Quantidade PENdENtE 

1º tri total recebido Quantidade PENdENtE 
2º tri

alfadornase 2,5 mg  0 4308

Baracitinibe 4mg  0 180

clozapina 25 mg 1200 0 114.330

deferasirox 125 mg 112 0 194

Everolimo 1 mg 1020 2.520 420

Galantamina 16 mg 448 0 504

Galantamina 24 mg 532 0 588

Galsulfase 1 mg/1 ml  308 160

imunoglobulina humana 5 g  555 626

Infliximabe 100 mg 162 175 483

insulina análoga de ação rápida 100 Ui/ml 660 2840 100

Leflunomida 20 mg  7.140 53.420

levetiracetam 100 mg/ml  88 446

levetiracetam 250 mg 4.200 0 16.560

levetiracetam 750 mg  60 3.810

Micofenolato de sódio 180 mg 93.110 31.680 14040

Micofenolato de sódio 360 mg 51.685 34500 34260

olanzapina 10 mg 20.010 0 29.670

Pramipexol 1 mg  14.000 39.000

Quetiapina 100 mg  4260 31.920

Quetiapina 200 mg  16180 17.690

Quetiapina 25 mg  17.400 7.710

rasagilina 1 mg 2.570 1440 930

Sildenafila 20 mg  1380 7.620

tobramicina 300 mg  56 336

toxina Botulínica 100 Ui 228 0 833

toxina Botulínica 500 Ui 73 0 234

Protocolo: 797084

NotiFicaÇÃo/sesPa Nº 010/22
a secretaria de Estado de saúde Pública, por intermédio da comissão 
Permanente de Processo administrativo de inexecução contratual, 
designada pela Portaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada no d.o.E. 
nº 34.338, de 09/09/2020, Notifica a empresa d-HosP – distribuidora 
Hospitalar imp. e Exp. ltda., cNPJ nº 08.076.127/0008-72, da instauração 
do Processo administrativo nº 2018/179052, disposto na Portaria Nº 
396, de 27/04/2022, doE nº 34.949, de 28/04/2022, em que a mesma 
figura, em tese, como denunciada, conforme os fatos descritos nos autos 
do Processo supracitado, em razão do não atendimento da a.r.P nº 
026/2017, na forma do art. 105 da lei nº 8.972/2020 e no art. 87 da lei 
nº 8.666/93, a qual se comprovado acarretará a aplicação de penalidade 
correspondente.
observado o direito constitucional quanto ao contraditório e ampla defesa, 
insculpidos no art. 5º, inciso lv da cf/88 e art. 104 da lei nº 8.972/2020, 
ficando nessa condição NOTIFICADA podendo acompanhar o presente pro-
cesso apuratório ou fazer-se assistir, facultativamente, por Procurador le-
galmente constituído.
Esta comissão encontra-se instalada na tv. lomas valentinas, n° 2190 – 
Marco – Belém – Pará, cEP: 66093-677, fone (091) 4006-4278.
Belém, 11 de maio de 2022.
venise dos santos alves
Presidente da cPaic/sEsPa

Protocolo: 797091
eXcLUsÃo de PUBLicaÇÃo

eXcLUir, da Portaria Nº 514/06.05.2022, publicada no doe N°. 
34.963/09.05.2022, a licença sem vencimento referente a servidora 
sHEYla BENtEs cardoso, matricula nº 5901716/1.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, 11/05/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 537 de 11 de Maio 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 art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o laudo Médico nº 89549 de 04/05/2022;
rEsolvE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNitiva Para o traBa-
lHo a servidora HildEaNi tHalita dE olivEira fariNa, id. funcional nº 
54194085/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lotado no 10º 
centro regional de saúde - altamira, a contar de 25/11/2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 11/05/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 539 de 11 de Maio de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNsidEraNdo o casamento do 
servidor EdUardo Gil tEiXEira dE soUZa, que se deu na data de 07 de 
maio de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei nº. 
5810, de 24 de janeiro de 1994;
rEsolvE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, do servidor EdUar-
do Gil tEiXEira dE soUZa, id. funcional nº 57191087/1, ocupante do 
cargo de agente de Portaria, lo tado na divisão de controle de salários, no 
período de 07 de maio de 2022 a 14 de maio de 2022, conforme certidão 
de casamento Matrícula n° 139303 01 55 2022 2 00011 045 0003045 12.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 07 de maio 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 11/05/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 796742

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 510 de diÁrias de 11/05/2022
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 do conselho Municipal de saúde de terra alta.
origem: castanhal –Pa.
destino: terra alta -Pa | Período: 10/05/22 | Nº de diárias: meia diária.
servidora: rejani do socorro Moreira da silva | cPf: 126.171.482-20 | 
Mat: 3218406-2 | cargo: Psicóloga.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 796743
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Portaria Nº 511 de diÁrias de 11/05/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar Encontro no município de são domingos do capim, para 
instalação das referências técnicas em Educação na saúde e Humanização.
origem: castanhal –Pa.
destino: são domingos do capim -Pa | Período: 19/05/22 | Nº de diárias: meia diária.
servidores: ana regina Uchoa viana silva | cPf: 252.649.072-34 | Mat: 
3243087-3 | cargo: assist. social.
sandro José da silva cavalcante | cPf: 254.476.882-72 | Mat: 5548004-1 
| cargo: Pedagogo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 796754
Portaria Nº 515 de diÁrias de 11/05/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar reunião juntamente com os servidores que estarão rea-
lizando ações de saúde em parceria como 3ºcrs/sEsPa.
origem: castanhal –Pa.
destino: inhangapi -Pa | Período: 20/05/22 | Nº de diárias: meia diária.
servidor: Mario Moraes chermont filho | cPf: 663.815.332-34 | Mat: 
5912309-2 | cargo: diretor.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 796784
Portaria Nº 514 de diÁrias de 11/05/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: servidor virá do 4º crs/sEsPa-capanema para o municí-
pio de castanhal para prestar assessoramento ao Pregão Eletrônico nº 
003/3ºcrs/sEsPa/2022 junto à equipe da cPl deste 3ºcrs/sEsPa.
origem: capanema –Pa.
destino: castanhal -Pa | Período: 16 à 20/05/22 | Nº de diárias: quatro diárias e meia.
servidor: Edinei da silva costa | cPf: 702.517.462-91 | Mat: 54080767-2 
cargo: Pregoeiro.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 796775
Portaria Nº 516 de diÁrias de 11/05/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir o diretor regional que irá realizar reunião juntamente 
com os servidores que estarão realizando ações de saúde em parceria 
como 3ºcrs/sEsPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi-Pa-Brasil | Período: 20/05/2022 | Nº de diárias: meia diária.
servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 796789
Portaria Nº 512 de diÁrias de 11/05/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar reunião para instalação 
das referências técnica em educação na saúde e humanização, no municí-
pio de são domingos do capim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: são domingos do capim-Pa-Brasil | Período: 19/05/2022 | Nº de 
diárias: meia diária.
servidor: João ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648-1
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 796758
Portaria Nº 513 de diÁrias de 11/05/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar do curso de Qualidade no atendimento ao Público na 
EGPa, em Belém.
origem: castanhal –Pa.
destino: Belém -Pa | Período: 23 à 27/05/22 | Nº de diárias: quatro diárias e meia.
servidora: osmarina Mendes de almeida | cPf: 280.200.142-68 | Mat: 
5145090 | cargo: ag. de Portaria.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 796768
Portaria Nº 517 de diÁrias de 11/05/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar do curso de Qualidade no atendimento ao Público na 
EGPa, em Belém.
origem: castanhal –Pa.

destino: Belém -Pa | Período: 23 à 27/05/22 | Nº de diárias: quatro diárias e meia.
servidora: laura rodrigues da silva | cPf: 294.940.872-91 | Mat: 
6402924-1 | Cargo: Chefia da Doca.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 796880

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 087 de 27/04/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: rEaliZar sUPErvisÃo/ MoNitoraMENto da viGilÂNcia 
EPidEMiolÓGica, E Nas atividadEs dE caMPo dos aGENtEs do Pro-
GraMa dE coNtrolE das arBovirosEs.
PErÍodo: 23 a 27/05/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dEstiNo (s): doM ElisEU- Pa, UliaNÓPolis- Pa.
sErvidor (Es):

NoME MatricUla carGo

EdiNa araÚJo GoNÇalvEs 57174483/1 MÉdica vEtEriNária

NEY torrEs soarEs 5947398/1 cHEfE dE divisÃo

BENEdito daMascENo QUadros 0498852 aGENtE dE saÚdE PÚBlica

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 797020

Portaria Nº 101 de 10/05/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: coNdUZir sErvidorEs Para rEaliZar sUPErvisÃo/ Mo-
NitoraMENto da viGilÂNcia EPidEMiolÓGica, E Nas atividadEs dE 
caMPo dos aGENtEs do ProGraMa dE coNtrolE das arBovirosEs.
vEÍcUlo oficial s10, Placa rfW - 4d40.
PErÍodo: 23 a 27/05/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá - Pa
dEstiNo (s): doM ElisEU- Pa, UliaNÓPolis- Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo

aNtoNio carlos NUNEs dE olivEira 57234080/1 Motorista

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 797021

Portaria Nº 103 de 11/05/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: coNdUZir sErvidorEs Para rEaliZar MoNitoraMENto 
da fiscaliZaÇÃo dE coNtrato JUNto ao EstaBElEciMENto dE saÚ-
dE, HosPital BEtEsda.
vEÍcUlo oficial s10 – rfW 4d40
PErÍodo: 16 a 19/05/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dEstiNo (s): doM ElisEU- Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo

aNtoNio carlos NUNEs dE olivEira 57234080/1 Motorista

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 797281

Portaria Nº 102 de 11/05/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: rEaliZar MoNitoraMENto da fiscaliZaÇÃo dE coNtrato 
JUNto ao EstaBElEciMENto dE saÚdE, HosPital BEtEsda.
PErÍodo: 16 a 19/05/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dEstiNo (s): doM ElisEU- Pa.
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sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo

claUdio sEvEriNo cUNHa dE soUsa 5814740 cHEfE dE divisÃo

roNaldo da silva saNtos 112232/1 MÉdico vEtEriNário

JosÉ fErNaNdEs dE liMa 57206143/1 aGENtE dE coNtrolE dE 
ENdEMias

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 797266

Portaria Nº 088 de 27/04/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: rEaliZar MoNitoraMENto/sUPErvisÃo das aÇÕEs das 
EQUiPEs dE saÚdE da faMÍlia.
PErÍodo: 16 a 19/05/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dEstiNo (s): iPiXUNa do Para- Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo
GilvaNa dE cássia sodrÉ loPEs 80015622/1 cHEfE dE divisÃo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 796859

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

errata
.

errata – diÁria
Portaria N° 137 de 27 de abril de 2022– diÁria
NoME: BENta Maria alvarEZ costa - MatrÍcUla: 0478476
lotaÇÃo: 7ºcrs
oNde se LÊ: PErÍodo
09/05/2022 a 13/05/2022
Leia-se: PErÍodo
16/05/2022 a 20/05/2022
ordENador: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior

errata – diÁria
Portaria N° 147 de 27 de abril de 2022– diÁria
NoME: faBiola Paiva riBEiro - MatrÍcUla: 57197952/1
lotaÇÃo: 7ºcrs
oNde se LÊ: PErÍodo
09/05/2022 a 13/05/2022
Leia-se: PErÍodo
16/05/2022 a 20/05/2022
ordENador: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior

Protocolo: 796965

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 174 de 11 de Maio de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor cargo do servidor Matricula
EllEN GUsMÃo BarBosa – aGENtE dE coNtrolE dE ENdEMias - Mat. 57206178/1
Programa de trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  valor
908302 0103000000 339033 200,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de cachoeira do arari.
ordenador: valdinei silva teixeira Júnior.
Portaria: 182 dE 11 dE Maio dE 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor cargo do servidor Matricula
rENilda do socorro fErrEira Brito tavarEs – aGENtE adMiNis-
trativo - Mat. 57194325/1
Programa de trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  valor
908338 0103000000 339033 240,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de soure.
ordenador: valdinei silva teixeira Júnior.

Protocolo: 796761

torNar seM eFeito
.

7º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria Nº 186 de 11 de Maio de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E s o l v E:
tornar sem efeito as Portarias: Portaria Nº 098 de 05 de abril de 2022 
de diárias em nome da servidora agatha Brenda castro silva, Portaria 
Nº 99 de diárias em nome do servidor amarildo da fonseca Macedo e 
Portaria de suprimento de fundos nº 97 de 05 de abril de 2022 em nome 
da servidora agatha Brenda castro silva, publicadas no d.o. E nº 34.923 
de 06 de abril de 2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
valdiNEi silva tEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de saúde/sEsPa

Protocolo: 797095

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 158 de 11 de Maio de 2022
objetivo: realizar Palestra de segurança do Paciente e cuidados de Enfer-
magem adequado e sem risco na iv semana da Enfermagem do Município 
de Bagre.
origem: BrEvEs/Pá - BaGrE/Pa.
servidor (es): sandro da vera cruz amorim, 2,5 diárias de 12 à 14/05/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 797043
Portaria Nº 159 de 11 de Maio de 2022
objetivo: desenvolver os serviços de supervisão, acompanhamento e mo-
nitoramento do plano municipal de controle de Malária como visita a Udt 
do município.
origem: BrEvEs/Pá - GUrUPá/Pa.
servidor (es): Weldeci castro de oliveira e abraão correa Pantoja 4,5 di-
árias de 16 à 20/05/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 797046
Portaria Nº 160 de 11 de Maio de 2022
objetivo: compor a Equipe de Entomologia do Nível central para ajudar 
nas atividades entomológicas, qualificação da dispersão vetorial ativa e 
passiva para leishmaniose.
origem: BrEvEs/Pá - BaGrE/Pa.
servidor (es): Wanderley correa de araujo 7,5 diárias de 17 à 24/05/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 797049
Portaria Nº 161 de 11 de Maio de 2022
objetivo: capacitar técnicos dos sistemas siM, siNasc E siNaN.
origem: BrEvEs/Pá - BaGrE/Pa.
servidor (es): claúdio daniel leão de Nazaré 4,5 diárias de 23 à 
27/05/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 797054

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 14 de 09 de Maio de 2022
a dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/01/ 2021.
coNsidEraNdo o teor do Processo Nº 2022/300474
rEsolvE:
EXclUir o servidor djair vasconcelos de sousa; Matrícula: 0505359; car-
go: agente de saúde, da Portaria Nº66 de 15 de Março de 2022, Publicada no 
Diário Oficial Nº 34.905 de 24 de Março de 2022, protocolo n° 775449, refe-
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rente à concessão de diárias para o município de Prainha/ Pa – Brasil no Perí-
odo: 18/04/2022 a 22/04/2022 / N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia).
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEsPa/ 9° crs, 11 de Maio de 2022.
aliNE Nair liBEral cUNHa
diretora do 9° centro regional de saúde

Protocolo: 796838

.

.

errata
.

errata de diÁria.
PORTARIA Nº 131 de 27 Abril de 2022. Publicado no Diário Oficial 
n° 34.961 de 06 de Maio de 2022. Protocolo nº 794221.
servidor:
fabricio da silva valente
onde se lê:
objetivo: realizar monitoramento e capacitação em saúde do trabalhador 
no município de Monte alegre.
Leia-se:
 objetivo: conduzir a equipe que estará realizando a capacitação e o mo-
nitoramento no município de Monte alegre.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
aline Nair liberal cunha.
dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE saÚdE

Protocolo: 797056

.

.

diÁria
.

diÁria.
Portaria Nº138 de 09 de Maio de 2022
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
objetivo: supervisão direta quanto aos programas de vigilância e controle 
das leishmaniose tegumentar, visceral canina, conforme protocolos do Mi-
nistério da saúde e programações informadas no 1º QdQQ/2022.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Prainha/ Pa – Brasil
Período: 30/05/2022 a 03/06/2022 / N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
servidor:
djair vasconcelos de sousa
cPf: 083.497.972-15
Matrícula: 0505359
cargo: agente de saúde.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 796839

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 255 de 11 de Maio de 2022.
Nome: salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/siape: 57226667-3
cPf: 973.186.982-49.
Período: 16 a 20. 05.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: santa Maria das Barreiras e cumaru do Norte
Objetivo: justifica-se a vista nos municípios de Santa Maria das Barreiras 
e Cumaru do Norte, com a finalidade monitorar ações e acompanhar a 
elaboração do vsPEa, fazer recadastramento de solos contaminados no 
sissolo e acompanhar parâmetros do viGiaGUa, e capacitar os servido-
res das referidas sMs
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes - diretora do 12º crs / sEsPa.

Protocolo: 797031
Portaria Nº 254 de 11 de Maio de 2022
Nome: Edeuvaldo ciriano da silva.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/siape: 504714.
cPf: 279.619.662-34.
Nome: odilon silva ramos.
cargo: laboratorista.
Matrícula/siape: 0498899.
cPf: 234.722.192-20.

Nome: Gilvan rodrigues Pereira.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 0498913.
cPf: 185.754.632-68.
Período: 16 a 20.05.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Pau d’arco
objetivo: supervisionar através de monitoramento vetorial (lva) no muni-
cípio de Pau D’Arco, com objetivo de verificar ações de controle realizada 
pelo municipio
ordenador de despesas: Jurema de souza Gomes diretora do 12º crs/sEsPa

Protocolo: 796924
Portaria Nº 253 de 11 de Maio de 2022.
Nome: Edmar Pereira silva.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Nome: Edmir vieira tavares.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 505060.
cPf: 082.847.092-87.
Nome: Edilson Gonçalves Gomes.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 0504709.
cPf: 234.700.202-30.
Período: 16 a 20.05.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: água azul do Norte, ourilândia do Norte, tucumã e são felix do Xingu
objetivo: Monitorar e supervisionar as ações de controle de animais Peço-
nhentos nos municípios.
ordenado de despesa: Jucirema de souza Gomes diretora do 12º crs/sEsPa.

Protocolo: 796916
Portaria Nº 252 de 11 de Maio de 2022.
Nome: célio santos cruz.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 15 a 21.05.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: conduzir técnicos da divisão administrativa.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 796837
Portaria Nº 251 de 11 de Maio de 2022
Nome: José ivanaldo sales da silva.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 505600.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 16 a 20.05.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: santa Maria das Barreiras e cumaru do Norte.
objetivo: conduzir técnicos da vigilância em saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 796770

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde
errata
• Retificar o EXTRATO DO TERMO ADITIVO
onde se lê:
vigência deste instrumento pelo período de 12 (doze) meses, iniciado em 
10.05.2022 e finalizado em 10.04.2023.
Leia-se:
vigência deste instrumento pelo período de 12 (doze) meses, iniciado em 
10.05.2022 e finalizado em 10.05.2023.
ordenador: Helius cezar tocantins de souza
diretor do 13º crs/sEsPa-cametá-Pa

Protocolo: 796728
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diÁria
.

Portaria Nº 091 de 11 de Março de 2022
Nome: carlena souza Pelais (Psicóloga), matrícula-5959506,
Objetivo: Monitoramento e orientação aos profissionais dos municípios em 
se tratando dos indicadores de desempenho do programa Brasil relacio-
nado às doenças crônicas não transmissíveis.  2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para Baião, no 
período de 24 a 26/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 092 de 11 de Março de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; alonso lopes dos santos (Motorista), matrícula 
– 57205455-1; antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrí-
cula – 6029570-2;
objetivo: realizar supervisão, monitoramento e apoio às ações de con-
trole da malária (Busca ativa, diagnóstico precoce, instalações de Milds 
e controle vetorial) nas unidades de diagnóstico e tratamento ao longo da 
Br 422.  4,5 (quatro e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras do Pará, no período de 27 a 31/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 093 de 16 de Março de 2022
Nome: arialdo João sanches de oliveira, (técnico em visa), matrícula 
–5265983-2; valéria de Paula Maciel Pantoja (Enfermeira), matrícula – 
57191022-1; francidalva fernandes Barra (chefe da divisão técnica), ma-
trícula – 5948121-1;
objetivo: realizar ação de monitoramento, avaliação e fortalecimento da 
gestão em visa. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamen-
to do município de cametá para Mocajuba, no período de 28 a 31/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 094 de 16 de Março de 2022
Nome: raquel dos santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640;
objetivo: realizar monitoramento das ações do programa de alimentação 
e nutrição: acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa 
auxilio Brasil, orientação no preenchimento das planilhas de vitamina a, 
assim como verificação da utilização e alcance das metas; nutrisus, ácido 
fólico, sulfato ferroso, auxílio no preenchimento e pedidos das fórmulas 
nutricional (fluxo). 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 28 
a 31/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 095 de 16 de Março de 2022
Nome: Mairley albuquerque serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca solange alencar dos santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014; José Maria Piteira de carvalho (Motoris-
ta), matrícula – 5108411-2;
Objetivo: Avaliar os indicadores do programa de qualificação das ações de 
vigilância em saúde, assim como discutir meta, relevância do indicador, 
método de cálculo, fonte, dados para avalições adicionais. 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Mocajuba, no período de 28 a 31/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 096 de 16 de Março de 2022
Nome: shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-
1; fabiane tocantins souza dos santos (assistente social) matrícula – 
57205402-2; Joás Heleno soares de souza (agente Público de controle), 
matrícula – 57233233-1;
objetivo: realizar vistoria técnica de atualização do cadastro nacional de 
estabelecimento de saúde da rede de atenção municipal (zona urbana e 
zona rural). 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamen-
to do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 28 a 
31/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 097 de 16 de Março de 2022
Nome: Marinho carvalho Batista (apoio técnico rede de frios) matrícula 
– 57210250-2
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e avalia-
ção do inventário do siEs na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Mocajuba, no período de 28 a 30/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 098 de 17 de Março de 2022
Nome: João Batista Pinheiro (técnico em saúde), matrícula – 0505204; 
carlena souza Pelais (Psicóloga), matrícula-5959506,
objetivo: Monitorar e supervisionar as ações de vigilância em saúde do 
programa saúde do trabalhador. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará, no período 
de 28 a 31/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 099 de 17 de Março de 2022
Nome: Mairley albuquerque serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca solange alencar dos santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014;
Objetivo: Avaliar os indicadores do programa de qualificação das ações de 
vigilância em saúde, assim como discutir meta, relevância do indicador, 
método de calculo, fonte, dados para avalições adicionais. 4,5 (quatro e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para limoeiro do ajuru, no período de 21 a 25/03/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 100 de 22 de Março de 2022
Nome: vicente filho assunção da cruz (fiscal do contrato), matricula – 
57233230-1;
objetivo: supervisionar o posto de vigilância do Hospital de Pequeno Porte 
de Oeiras do Pará, afim de subsidiar o relatório bimestral de fiscalização a 
ser encaminhado para o gerenciamento do Gt-contrato e convênios/sEs-
Pa. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do municí-
pio de cametá para oeiras do Pará, no período de 31 a 02/04/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 101 de 28 de Março de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), matricula 
– 0505208; sidney alfredo Gonzaga albuquerque (Microscopista revisor), 
matrícula – 0500997;
objetivo: supervisionar e avaliar os laboratórios de Malária e doença de 
chagas, com ênfase nas atividades de microscopista e na preparação de 
materiais químicos, Br422; nas Udt’s de: são Bernardo, igarapé Preto, 
carará, Nova américa, Melancial e Uxi-estrada.  6,5 (seis e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará, no período de 03 a 09/04/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 102 de 28 de Março de 2022
Nome: Mairley albuquerque serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca solange alencar dos santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014; francidalva fernandes Barra (chefe da 
divisão técnica), matrícula – 5948121-1;
objetivo: Monitorar as ações de diagnóstico, tratamento, controle de 
Hanseníase nas UBs e avaliação do sistema de informação da Hansení-
ase-siNaN, na secretaria Municipal de saúde. 5,5 (cinco e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para Baião e 
Mocajuba, no período de 04 a 09/04/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 103 de 28 de Março de 2022
Nome: arialdo João sanches de oliveira, (técnico em visa), matrícu-
la –5265983-2; denilton de castro tavares (farmacêutico), matrícu-
la – 5850940-3; José Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula – 
5108411-2;
objetivo: realizar ação abordando a resolução rdc nº 11/2011; dispõe 
sobre o controle da substancia talidomida e do medicamento que a conte-
nha;(orientação quanto ao cadastro de unidades públicas de dispensação, 
de prescritores, de usuários, solicitação, distribuição e dispensação da me-
dicação, para profissionais de saúde nos serviços de Vigilância Sanitária, 
em saúde, atenção básica e assistência farmacêutica). 5,5 (cinco e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Baião e Mocajuba, no período de 04 a 09/04/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 104 de 28 de Março de 2022
Nome: alan cristhe Marques vulcão (coord. do Núcleo de Planejamento-
titular), matrícula – 5913119-1; Elisabeth freitas Gonçalves (coord. do 
Núcleo de Planejamento-suplente), matricula – 5115272-1;
objetivo: realizar apoio técnico a equipe de planejamento municipal re-
lacionado aos instrumento de gestão do sUs, no que tange a conclusão 
dos planos municipais de saúde 2022-2025. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro 
do ajuru, no período de 04 a 06/04/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 105 de 28 de Março de 2022
Nome: Ederson silva da silva (agente de controle de Endemias) matrí-
cula – 57207637-1; denilson silva cordeiro (agente de saúde) matricula 
– 1086775; Helius cezar tocantins de souza (diretor regional), matricula 
– 5225949-5;
objetivo: realizar monitoramento e correção do Banco de dados do siEs 
(soros e insumos de Zoonoses, praguicidas, chagas, Malária). 5,5 (cinco 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Baião e Mocajuba, no período de 04 a 09/04/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Protocolo: 796679
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 363/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HosPital oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rEsolvE:
designar a servidora desta autarquia, tatiaNE laMarÃo viEira dE Gra-
ff, médica Patologista, matrícula: 5177375/2, lotada na divisão de Pa-
tologia, para a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 073/2022 
– HOL, firmado com a empresa INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA E 
MolEcUlar dE sErviÇos ltda, cujo objeto é a contratação do labora-
tório de Patologia) anatomia Patológica e citopatologia) para realização de 
Exames para diagnósticos de amostra biológicas de Biópsias, Peças cirúr-
gicas, imunohistoquímicas, congelação intra-operatória, Botão corneanos 
Biópsias renais de transplantados), para atender ao período de 12 (doze) 
meses, por um período de 12 (doze) meses. Processo nº 2021/1468180.
diretora Geral ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 796870

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 073/2022-HoL
objeto: contratação do laboratório de Patologia anatomia Patológica e 
citopatologia) para realização de Exames para diagnósticos de amostra 
biológicas de Biópsias, Peças cirúrgicas, imunohistoquímicas, congelação 
intra-operatória, Botão corneanos Biópsias renais de transplantados).
valor Global: r$ 4.492.710,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e 
dois mil, setecentos dez reais).
data assinatura: 09/05/2022
vigência: 09/05/2022 até 08/05/2023.
Pregão nº 041/2022 - Processo nº 2021/1468180
orçamento: 10.302.1507.8880.339030 fonte: 0103/0269
contratado: iNstitUto dE PatoloGia cirÚrGica E MolEcUlar dE 
sErviÇos ltda, com sede na travessa 14 de março, nº 1155, Edifício 
Urbe 14, sala 1304, Bairro: Umarizal, cEP 66.055-490 – Belém/Pará, 
fone: (91) 3349-3659/98281-8262 , E-mail: laboratorio@laboratorioipcm.
com.br, inscrita no cNPJ sob o nº 18.741.006/0001-85.
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 796857

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 009/2021-HoL
data assinatura: 06/05/2022
Processo nº: 2022/315528
Justificativa: ALTERAR marca do medicamento do item n.º55 da cláusula 
segunda da ata de registro de Preço n.º 009/2021, da atual frEsENiUs 
para tEUto, não havendo qualquer alteração do valor contratado inicial-
mente, sem prejuízo para administração, nos termos do que estabelece o 
artigo 65ii, “b” da lei n.º 8.666/93 de artigo 14, § 3º decreto Estadual 
n.º 991/2020.
contratado: stocK MEd ProdUtos MÉdicos-HosPitalatrs ltda.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral

Protocolo: 796851

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 015/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 10/05/2022
Empresa contratadas: MafEr coMErcial HosPitalar ltda - ME
valor total: r$ 5.364,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais).
objeto: contratação, em caráter Emergencial de empresa especializada 
para aquisição de Pinça Endoscópia de Biópsia oval 7fr e Pinça flexível 
para corpo estranho 1,6 pelo período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei n° 8.666/93
Processo nº 2022/218645
orçamento: ProJ/ativ: 10.302.1507.8289 foNtE: 0301 ElEMENto dE 
dEsP: 4490.52
ordenador responsável: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 796954

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 015/2022-HoL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve ratificar a disPENsa dE licitaÇÃo nº 015/2022, em fa-
vor da empresa MafEr coMErcial HosPitalar ltda - ME, contratação, 
em caráter Emergencial de empresa especializada para aquisição de Pinça 
Endoscópia de Biópsia oval 7fr e Pinça flexível para corpo estranho 1,6 
pelo período de 12 (doze) meses.
Processo nº 2022/218645
valor total: r$ 5.364,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais).
com fundamento no art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
ordenador responsável: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 796967

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Publicação da dispensa de Licitação nº 001/2022 – HoL (Pae).
resolve:
tornar sem efeito as publicações de Protocolo n° 749487, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.824 de 10/01/2022, da empresa FUNDAÇÃO 
osWaldo raMos Processo nº 2021/157022
Belém, 11 de maio de 2022
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral

Protocolo: 796936
torNar seM eFeito

Publicação da Ratificação de Dispensa de Licitação nº 001/2022 – 
HoL (Pae).
resolve:
tornar sem efeito as publicações de Protocolo n° 749503, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.824 de 10/01/2022, da empresa FUNDAÇÃO 
osWaldo raMos Processo nº 2021/157022
Belém, 11 de maio de 2022
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral

Protocolo: 796937

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 376/2022 – 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 casamento da servidora, que se deu na data de 14 de 
abril de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei no. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
 r E s o l v E:
autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidora caMila 
PEdrEira olivEira, matricula nº 5890829/4, ocupante do cargo fisio-
terapeuta, lotada na divisão de fisioterapia (ccpo2), a contar de 14 a 21 
de abril de 2022, conforme certidão de casamento nº 066852 01 55 2022 
2 00011 224 0003224 55, no processo n° 2022/484326 de 22/04/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HosPital oP Hir loYola,
Em, 05 de abril de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 797166
Portaria Nº 375/2022 – 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 casamento da servidora, que se deu na data de 26 de 
abril de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei no. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
 r E s o l v E:
autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidora liliaNE da 
Moda saNtos, matricula nº 57203062/2, ocupante do cargo terapeuta 
ocupacional, lotada na divisão de terapia ocupacional, a contar de 26 de 
abril a 03 de maio de 2022, conforme certidão de casamento nº 066852 
01 55 2022 2 00011 246 0003246 11, no processo n° 2022/522881 de 
29/04/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HosPital oP Hir loYola,
Em, 05 de abril de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 797156
Portaria Nº 374/2022 – GaB/dG/HoL.

a dirEtora GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/428562 de 
08/04/2022.
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rEsolvE:
distratar, a pedido a partir de 31/03/2022, a servidora rita Maria NU-
NEs dEMEtrio, técnico de Enfermagem, matrícula n° 5932981/2, lotada 
no centro de suporte de Enfermagem (c.t.i), admitida sob o regime das 
leis complementares 007/91 e 77/2011 – servidor temporário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 11 de maio de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 797150
terMo de rescisÃo de coNtrato

terMo de rescisÃo de coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 017/2017-HoL

data assinatura:11/05/2022
Processo nº: 2021/1304542
Justificativa considerando as razões de interesse público exaradas pela au-
toridade superior e com fulcro no art. 79, i, c/c art. 78, inciso Xii, ambos 
da lei n° 8.666/93, resolve rEsciNdir UNilatEralMENtE, a partir do dia 
01/05/2022, o coNtrato adMiNistrativo nº 017/2017–Hol, oriundo 
do Pregão Eletrônico nº 012/2016-sEad(srP), cujo objeto o registro de 
Preços para contratação futura de empresa especializada na prestação dos 
serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento 
contínuo e ininterrupto de combustíveis e agente redutor líquido auto-
motivo (arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território 
nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota 
da administração Pública do Poder Executivo do Estado do Pará, com utili-
zação de cartão magnético, PElo  MENor PrEÇo no período de 12 meses.
contratado ticKEt solUÇÕEs HdfGt s/a
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral

Protocolo: 796734
Portaria Nº 365/2022 – GaB/dG/HoL.

a dirEtora GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), 
resolve:
coNsidEraNdo a devida regularidade nas atividades de apuração, efe-
tuadas pela comissão de sindicância administrativa investigatória - sai 
instituída pela Portaria Nº 309/2020 – GaB/dG/Hol de 26/06/2020, que 
atuou nos autos do Processo nº 2020/286920 de 15/04/2020, e coNsidE-
raNdo a conclusão do Parecer Ps 94/2020 de 02/10/2020 da ProJUr, que 
se manifestou pela regularidade jurídico-formal da sindicância administra-
tiva investigatória - sai, arquivando-se os autos, conforme deliberação da 
diretora Geral.
rEsolvE:
i – arquivar os autos do Processo nº 2020/286920 de 15/04/2020, uma 
vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que 
sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 06 de maio de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 796906
Portaria Nº 373/2022 – 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 nº 2022/395752 de 
01/04/2022.
rEsolvE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 09/05/2022, de 
acordo com a legislação vigente, no percentual de 50% sobre o salário 
– base, ao servidor alvaro iNacio NEGrao dE Matos, técnico em ad-
ministração e finanças (administração), matrícula n° 5897753/1, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo da JUcEPa.
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, 11 de maio de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 796897
Portaria Nº 372/2022 – GaB/dG/HoL.

a dirEtora GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/352941 de 
24/03/2022.
rEsolvE:
distratar, a partir de 01/05/2022, o servidor NilBoM cardoso dE oli-
vEira costa JUNior, assistente administrativo, matrícula nº 5942680/1, 

lotado no centro de suporte de Enfermagem (c.t.i - 1), admitido sob o re-
gime das leis complementares 007/91 e 77/2011 – servidor temporário, 
por não haver mais interesse da instituição.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 10 de maio de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol
 ciente:

Protocolo: 796898
..

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
Portaria Nº 467/2022/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 2022/447300
rEsolvE:
i - dEsiGNar a servidora lÍvia fÉliX dE olivEira, Mat: 54195751/1, 
cargo:Enfermeira, utilizando - se para contato o telefone: (91) 4009-2371, 
Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br para exercer o encargo de fiscal 
do contrato nº 143/2022/fscMP, oriundo da disPENsa dE licitaÇÃo 
Nº 046/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fscMP com a empresa E.r. triNdadE, cNPJ: 04.252.742/0001-
65, tendo como objeto a aquisição de cartUcHo dE PUlsEiras HosPi-
talar BraNca coM iMPrEssora EM coModato.
ii - dEsiGNar ao servidor carlos aNtoNio tavarEs, Mat: 5468264/3 , 
cargo: coordenador, lotado na coordenação de almoxarifado - calM para, 
na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará
coNtrataNtE

Protocolo: 797076
Portaria Nº 459/2022/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 2021/333704
rEsolvE:
i - dEsiGNar a servidora lÍvia fÉliX dE olivEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxarifado 
- calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 134/2022/fscMP, 
oriundo do PE SRP 070/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MI-
sEricÓrdia do Pará - fscMP com a empresa f cardoso E cia ltda, 
cNPJ: 04.949.905/0001-63, tendo como objeto a aQUisiÇÃo dE MatE-
rial tÉcNico HosPitalar - divErsos - saNEaNtEs.
ii - dEsiGNar o servidor carlos aNtoNio tavarEs, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de 
almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxarifado@santa-
casa.pa.gov.br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 09 de maio de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 797112
Portaria Nº 460/2022/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 2021/333704
rEsolvE:
i - dEsiGNar a servidora lÍvia fÉliX dE olivEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxarifado 
- calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 135/2022/fscMP, 
oriundo do PE SRP 070/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MI-
sEricÓrdia do Pará - fscMP com a empresa dcrUZ coMErcial Hos-
Pitalar ltda, cNPJ: 11.794.158/0003-69, tendo como objeto a aQUisi-
ÇÃo dE MatErial tÉcNico HosPitalar - divErsos - saNEaNtEs.
ii - dEsiGNar o servidor carlos aNtoNio tavarEs, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação 
de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxarifado@
santacasa.pa.gov.br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de 
substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 09 de maio de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 797113
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Portaria Nº 461/2022/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 2021/333704
rEsolvE:
i - dEsiGNar a servidora lÍvia fÉliX dE olivEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxarifado 
- calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 136/2022/fscMP, 
oriundo do PE SRP 070/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MI-
sEricÓrdia do Pará - fscMP com a empresa Brasil sHoPPiNG EirEli, 
cNPJ: 34.577.439/0001-01, tendo como objeto a aQUisiÇÃo dE MatE-
rial tÉcNico HosPitalar - divErsos - saNEaNtEs.
ii - dEsiGNar o servidor carlos aNtoNio tavarEs, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação 
de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxarifado@
santacasa.pa.gov.br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de 
substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 09 de maio de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 797114
Portaria Nº 462/2022/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 2021/333704
rEsolvE:
i - dEsiGNar a servidora lÍvia fÉliX dE olivEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxarifado 
- calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 137/2022/fscMP, 
oriundo do PE SRP 070/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MI-
sEricÓrdia do Pará - fscMP com a empresa loBato coMÉrcio dE 
ProdUtos HosPitalarEs ltda, cNPJ: 34.875.727/0001-34, tendo 
como objeto a aQUisiÇÃo dE MatErial tÉcNico HosPitalar - divEr-
sos - saNEaNtEs.
ii - dEsiGNar o servidor carlos aNtoNio tavarEs, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação 
de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxarifado@
santacasa.pa.gov.br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de 
substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 09 de maio de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 797115
Portaria Nº 463/2022/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 2021/333704
rEsolvE:
i - dEsiGNar a servidora lÍvia fÉliX dE olivEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxarifado 
- calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 138/2022/fscMP, 
oriundo do PE SRP 070/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MI-
sEricÓrdia do Pará - fscMP com a empresa ifs NasciMENto E cia 
ltda, cNPJ: 63.872.493/0001-70, tendo como objeto a aQUisiÇÃo dE 
MatErial tÉcNico HosPitalar - divErsos - saNEaNtEs.
ii - dEsiGNar o servidor carlos aNtoNio tavarEs, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação 
de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxarifado@
santacasa.pa.gov.br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de 
substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 09 de maio de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 797118
Portaria Nº 458/2022/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 2022/259742
rEsolvE:
i - dEsiGNar o servidor carlos aNtoNio tavarEs, Mat: 5468264/3 , 
cargo: coordenador, lotado na coordenação de almoxarifado - calM, 
utilizando-se para contato o telefone: (91) 4009-2371, Email: almoxari-
fado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 144/2022/fscMP, oriundo do PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 083/2021/
FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP 
com a empresa f. cardoso & cia ltda, cNPJ: 04.949.905/0001-63, ten-
do como objeto a aQUisiÇÃo dE EQUiPos coM BoMBa EM coModato.

ii - dEsiGNar a servidora lÍvia fÉliX dE olivEira, Mat: 54195751/1, 
cargo:Enfermeira, utilizando - se para contato o telefone: (91) 4009-2371, 
Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br para, na ausência do titular, exercer 
o encargo de substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará
coNtrataNtE

Protocolo: 797005
Portaria Nº 457/2022/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 2022/418921
rEsolvE:
i - dEsiGNar o servidor MarcElo araÚJo MiraNda, matrícula: 
5854075-1/2, cargo: Gerência de Estrutura física funcional e Patrimô-
nio – GEff, telefone (91) 4009-2305, email: marcelo.miranda@santaca-
sa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 139/2022/
fscMP, oriundo da iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo N.º 009/2022/fs-
CMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP 
com a empresa NiHoN KoHdEN Brasil iMPortaÇÃo, EXPortaÇÃo E 
coMÉrcio dE EQUiPaMENtos MÉdicos ltda, cNPJ: 04.929.345/0001-
85, tendo como objeto a aQUisiÇÃo dE cENtral dE MoNitoriZaÇÃo.
ii - dEsiGNar o servidor raPHaEl dE carvalHo dos saNtos ro-
driGUEs, ssistente administrativo, matrícula Nº 57234003/1, lotado na 
Gerência de Estrutura física funcional e Patrimônio – GEff, telefone: 
(91)4009-2305, email: raphael.rodrigues@santacasa.pa.gov.br, para, na 
ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará
coNtrataNtE

Protocolo: 797000

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria coLetiVa Nº 445/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
rEsolvE: coNcEdEr, licença Prêmio de acordo com o art. 98, da lei nº 
5.810/94, de 24.01.1994, aos servidores desta fundação abaixo discrimi-
nados, referente ao mês de JUNHo/2022.

serVidor MatrÍcULa carGo triÊNio PerÍodo Processo

adilENE raMos PoMPEU 54190703/2 assistente social 10/10/2012 a 
09/10/2015

01/06/2022 a 
30/06/2022 2022/410496

aNa carla MoNtEiro caMPos 57192751/1 técnico de Enfer-
magem

16/01/2011 a 
15/01/2014

01/06/2022 a 
30/06/2022 2022/489808

claUdia rEGiNa dE saNtaNa 
castro 5815410/2 Enfermeiro com es-

pecialidade
01/07/2011 a 
30/06/2014

03/06/2022 a 
02/07/2022 2022/328676

EllEM do socorro farias dE 
alMEida 5828961/2 técnico de Enfer-

magem
15/01/2017 a 
14/01/2020

02/06/2022 a 
01/07/2022 2022/230267

HailtoN loPEs Brito 5175267/1 assistente de 
administração

07/11/2005 a 
06/11/2009

01/06/2022 a 
30/06/2022 2022/190925

JUrEUda dUartE GUErra 80845259/6 Psicólogo 08/07/2014 a 
07/07/2017

01/06/2022 a 
30/06/2022 2022/353355

liNdiaNE dE fatiMa MENdEs 
silva vascoNcE 54190136/2 Psicólogo 01/08/2015 a 

31/07/2018
02/06/2022 a 
01/07/2022 2022/291349

Maria dE NaZarE cavalcaNtE 
GoMEs 57193855/1 técnico de Enfer-

magem
31/01/2014 a 
30/01/2017

01/06/2022 a 
30/06/2022 2022/169765

Maria do carMo do EsPirito 
saNto 5091861/1 datilografo 26/04/2011 a 

25/04/2014
01/06/2022 a 
30/06/2022 2021/1172156

MarilENE NasciMENto 57206498/1 agente de artes 
Práticas

28/10/2008 a 
27/10/2011

01/06/2022 a 
30/06/2022 2021/1272197

MarisEtH carvalHo dE 
aNdradE 5681642/5 Estatístico 02/06/2011 a 

01/06/2014
01/06/2022 a 
30/06/2022 2021/1482794

MarisEtH carvalHo dE 
aNdradE 5681642/6 Professor 04/09/2008 a 

03/09/2011
01/06/2022 a 
30/06/2022 2021/1482794

MilENE do socorro dE olivEi-
ra roZENdo 54191578/1 agente adminis-

trativo
19/07/2008 a 
18/07/2011

01/06/2022 a 
30/06/2022 2022/367066

saMaNtHa WiZiaK dE castro 
cErvaNtEs 5854490/3 Enfermeiro com es-

pecialidade
01/02/2011 a 
31/01/2014

01/06/2022 a 
30/06/2022 2022/376245

siaNE dE olivEira soarEs 54190853/2 Enfermeiro - Ge-
neralista

02/01/2012 a 
01/01/2015

03/06/2022 a 
02/07/2022 2022/238779

socorro dE fatiMa da crUZ 
PErEira 54189287/1 agente de artes 

Práticas
01/04/2014 a 
31/03/2017

01/06/2022 a 
30/06/2022 2022/160652
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valdilENE rodriGUEs costa 
dos saNtos 57193070/1 técnico de Enfer-

magem
21/01/2011 a 
20/01/2014

01/06/2022 a 
30/06/2022 2022/370884

valdiNEia soUsa dE alMEida 54189403/1 agente de artes 
Práticas

01/04/2011 a 
31/03/2014

03/06/2022 a 
02/07/2022 2022/99384

vicENtE dE PaUlo sarMaNHo 5174910/1 assistente de 
administração

26/04/2014 a 
25/04/2017

01/06/2022 a 
30/06/2022 2022/65670

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 06 de Maio de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 796767

coNtrato
.

coNtrato: 137/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUisiÇÃo dE MatErial tÉcNico HosPitalar - divErsos - 
saNEaNtEs
valor: r$ 2.490,00
data de assinatura: 09/05/2022
vigência: 09/05/2022 a 09/05/2023
PE srP 070/2021/fscMPa - PaE Nº 2021/333704
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 01019215, 0149006653 e seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: loBato coMÉrcio dE ProdUtos HosPitalarEs 
ltda; cNPJ/Mf n.º 34.875.727/0001-34
Endereço: rod. augusto Montenegro N°1331 , Bairro agulha, Belém/Pa, 
cEP: 66.811-000 telefone: (91) 3038-3771
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 797108
coNtrato: 138/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUisiÇÃo dE MatErial tÉcNico HosPitalar - divErsos - 
saNEaNtEs
valor: r$ 9.500,00
data de assinatura: 09/05/2022
vigência: 09/05/2022 a 09/05/2023
PE srP 070/2021/fscMPa - PaE Nº 2021/333704
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 01019215, 0149006653 e seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: ifs NasciMENto & cia ltda; cNPJ/Mf n.º 63.872.493/0001-70
Endereço: tv.Eneas Pinheiro N°875 , Bairro Pedreira, Belém/Pará, cEP: 
66.083-156, telefone: (91) 3276-6675
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 797110
coNtrato: 134/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUisiÇÃo dE MatErial tÉcNico HosPitalar - divErsos - 
saNEaNtEs
valor: r$ 238.438,72
data de assinatura: 09/05/2022
vigência: 09/05/2022 a 09/05/2023
PE srP 070/2021/fscMPa - PaE Nº 2021/333704
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 01019215, 0149006653 e seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: f cardoso E cia ltda; cNPJ/Mf n.º 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de souza Br 316 Km 08, nº 125, Bair-
ro águas Brancas, ananindeua/Pa, cEP: 67.033-030
telefone: (91) 3182-0395
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 797101
coNtrato: 135/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUisiÇÃo dE MatErial tÉcNico HosPitalar - divErsos - 
saNEaNtEs
valor: r$ 150.750,00
data de assinatura: 09/05/2022
vigência: 09/05/2022 a 09/05/2023
PE srP 070/2021/fscMPa - PaE Nº 2021/333704
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 01019215, 0149006653 e seus respectivos superavits;

Elemento de despesa: 339030.
contratado: dcrUZ coMErcial HosPitalar ltda; cNPJ/Mf 
n.º 11.794.158/0003-69
Endereço: rua agostinho ferreira campos, nº 245, Bairro: cidade da saú-
de, itapevi/sP, cEP: 06693-120
telefone: (11) 2385-6884
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 797102
coNtrato: 136/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUisiÇÃo dE MatErial tÉcNico HosPitalar - divErsos - 
saNEaNtEs
valor: r$ 40.508,00
data de assinatura: 09/05/2022
vigência: 09/05/2022 a 09/05/2023
PE srP 070/2021/fscMPa - PaE Nº 2021/333704
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 01019215, 0149006653 e seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: Brasil sHoPPiNG EirEli; cNPJ/Mf n.º 34.577.439/0001-01
Endereço: rua coelho Neto, conj.Edilson abreu, s/N, Bairro Juazei-
ro, santa isabel/Pa, cEP: 68.790-000
telefone: (91) 3272-41364
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 797105
coNtrato: 144/2022/FscMP

objeto: aQUisiÇÃo dE EQUiPos coM BoMBa EM coModato
valor: r$ 1.278.350,00
data de assinatura: 11/05/2022
vigência: 11/05/2022 a 11/05/2023
PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 083/2021/fscMP - PaE Nº 2021/259742
dotação orçamentária:funcional Programática: 10.302.1507.8288, fon-
tes de recurso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339030.
contratada:f. cardoso & cia ltda, cNPJ/Mf n.º 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de souza. 125, Bairro águas Brancas, ananin-
deua/Pa, cEP: 67.033-030, telefone: (91) 3182-0250/// 3182-0395 /// 
3202-1344 /// 3202-1310
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 797003
coNtrato: 139/2022/FscMP

objeto: aquisição dos acessórios compatíveis com os Monitores Multipa-
ramétricos da marca NiHoN KoHdEN
valor: r$ 166.000,00
data de assinatura: 06/05/2022
vigência: 06/05/2022 a 06/05/2023
inexigibilidade de licitação nº 009/2022/fscMP - PaE Nº 2022/418921
dotação orçamentária:
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; foNtE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269 e nos 
seus respectivos superavits ; Elemento de despesa: 449052.
contratada:NiHoN KoHdEN Brasil iMPortaÇÃo, EXPortaÇÃo E coMÉr-
cio dE EQUiPaMENtos MÉdicos ltda, cNPJ/Mf n.º 04.929.345/0001-85
Endereço: rua diadema, 89, Bairro mauá, são caetano do sul/sP, cEP: 
09580-670, fone: (11) 3044-1700
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 796997
coNtrato: 143/2022/FscMP

objeto: aquisição de cartUcHo dE PUlsEiras HosPitalar BraNca 
coM iMPrEssora EM coModato
valor: r$ 79.200,00
data de assinatura: 11/05/2022
vigência: 11/05/2022 a 11/05/2023
disPENsa dE licitaÇÃo Nº 046/2022/fscMP - PaE Nº 2021/447300
dotação orçamentária:funcional Programática: 10.302.1507.8288, fon-
tes de recurso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: E.r. triNdadE, cNPJ/Mf n.º 04.252.742/0001-65
Endereço: rua são francisco, nº 1104, Bairro: Juazeiro, Município: santa 
izabel do Pará,
cEP: 68.790-000, telefone: (91) 8814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 797019
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terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1
coNtrato: 064/2021/FscMP

Pae Nº 2020/589831 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 065/2020/FscMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado pelo período compreendido 
de 11/05/2022 a 10/05/2023, bem como o acréscimo de quantidade de 
25% (vinte e cinco por cento) ao valor do contrato original, cujo objeto é a 
aQUisiÇÃo dE MaNta tÉrMica Para Uso No cENtro cirÚrGico, con-
soante dispõe, respectivamente, o artigo 57, §1º, iv, c/c artigo 65, inciso 
i, alínea ‘b’, e §1º, ambos da lei federal n.º 8.666/93.
valor: r$ 281.671,30
data da assinatura: 11/05/2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0103, 
0269, 0269003264 0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149008950, 0349008569, 
0349008725, 0349008751 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339030
coNtratada: MEdical sUtUrE coMErcio dE MatErial HosPitalar 
ltda, cNPJ/Mf sob o nº 02.376.490/0003-12,
ENdErEÇo: rua Holdercim, 15 – civit ii – serra/Es, cEP: 29168.066, te-
lefone: (21) 2580-0630 / 3860-4090 (ramal: 18, 28, 27)
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 797174
terMo aditiVo: 2

coNtrato: 102/2020/FscMP
Pae Nº 90873/2021- Proc. oriGiNaL 2020/299104 - 

credeNciaMeNto Nº 001/2020/FscMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de prazo 
estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido de 
08/05/2022 a 07/05/2023, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal nº 
8.666/93, cujo objeto é a PrEstaÇÃo dE sErviÇo MÉdico Na liNHa dE 
cUidado MatErNo-iNfaNtil Na árEa dE GiNEcoloGia/oBstEtrÍcia 
Para PaciENtEs do sistEMa ÚNico dE saÚdE - sUs, Na fUNdaÇÃo 
saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará.
valor: r$ 9.999.000,00
data da assinatura: 06/05/2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0269, 0269003264, e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339039
coNtratada: associaÇÃo dE MÉdicos do Estado do Pará - Para-
MEdical, cNPJ/Mf sob o nº 32.810.006/0001-10,
ENDEREÇO: Rua Municipalidade 985, Sala 1708, Ed. Mirai Office, Bairro do 
Umarizal, Belém/Pa, cEP: 66.080-180, telefone: (91) 3115-0015,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 797044

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

retiFicaÇÃo
aViso de resULtado de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 62/2021
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico

Às 10:11 horas do dia 10 de março de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr. BrUNo 
MENdEs carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/952221, Pregão nº 062/2021
Empresa vencedora: GUilBEr farMacEUtica coMErcio ltda - cNPJ: 
01.399.246/0001-40
itEM 13
valor Global r$ 13.020,00
Empresa vencedora: MEdiMac coMErcio dE artiGos MEdicos ltda - 
cNPJ: 03.596.923/0001-46
itEM 05
valor Global r$ 35.800,00
Empresa vencedora: cirUBEl coMErcio E rEPrEsENtacoEs dE Pro-
dUtos MEdicos - cNPJ: 05.323.167/0001-07
itENs 19, 20, 21 E 37
valor Global r$ 12.431,00
Empresa vencedora: ciENtifica MEdica HosPitalar ltda - cNPJ: 
07.847.837/0001-10
itEN 24, 25, 26, 36 E 38
valor Global r$ 37.044,50
Empresa vencedora: Nova MEdica coMErcio E sErvicos dE ProdU-
tos HosPitalarE - cNPJ: 19.769.575/0001-00
itEM 35
valor Global r$ 8.460,00
Empresa vencedora: altaMEd distriBUidora dE MEdicaMENtos ltda 
- cNPJ: 21.581.445/0001-82
itEN 07, 08, 09, 12 E 15
valor Global r$ 32.692,00
Empresa vencedora: BMl HosPitalar ltda - cNPJ: 27.187.758/0001-37
itEM 17
valor Global r$ 25.732,56
Empresa vencedora: JBl sErvicos E distriBUidora dE MatErial ME-
dico HosP - cNPJ: 31.636.399/0001-25
itEM 29
valor Global r$ 9.875,00

Empresa vencedora: loBato coMErcio dE ProdUtos HosPitalarEs 
ltda - cNPJ: 34.875.727/0001-34
itENs 14, 22 E 23
valor Global r$ 45.947,80
Empresa vencedora: aHcor coMErcio dE ProdUtos odoNtoloGicos 
ltda - cNPJ: 37.556.213/0001-04
itENs 01, 02 E 06
valor Global r$ 2.467,00
Empresa vencedora: HEMocard coMErcio dE MatEriais HosPitala-
rEs ltda - cNPJ: 83.346.825/0001-90
itENs 04 E 30
valor Global r$ 50.467,00
Empresa vencedora: f. cardoso & cia ltda - cNPJ: 04.949.905/0001-
63
itENs 32, 33 E 34
valor Global r$ 33.350,00
tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fscMP

Protocolo: 796771

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 046/2022
data: 11/05/2022
valor: r$ 79.200,00
oBJEto: coMPra EMErGENcial de MatErial dE coNsUMo, de cartU-
cHo dE PUlsEira HosPitalar, BraNca 25,4 X 279,4MM, c/200; funda-
mentação legal: com base no artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e Pa-
recer nº 142/2022/Prof/fscMP,
Data de Ratificação: 11/05/2022 - PAE nº 2022/447300
funcional Programática:10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superávits;; Elemento de despesa: 339030
coNtratada: E.r. triNdadE, cNPJ/Mf n.º 04.252.742/0001-65
Endereço: rua são francisco, nº 1104, Bairro: Juazeiro, Município: santa 
izabel do Pará, cEP:68.790-000, telefone: (91) 8814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 797027
disPeNsa: 048/2022

data: 11/05/2022
valor: r$13.669,00
oBJEto: MatErial dE coNsUMo - aQUisiÇÃo EMErGENcial de fita 
adEsiva crEPE 19MM X 50M e atadUra EM crEPE , 20cM X 1.8M; 
fundamentação legal: com base no artigo 24, incisos iv, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 152/2022/aJUr/fscMP,
Data de Ratificação: 11/05/2022 - PAE nº 2022/439971
funcional Programática:10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits; 
Elemento de despesa: 339030.
coNtratada: loBato coMErcio dE ProdUtos HosPitalarEs ltda; 
cNPJ/Mf: 34.875.727/0001-34
ENdErEÇo: rod aUGUsto MoNtENEGro, nº 1331, GalPao03, Bairro: 
agulha(icoaraci), Belém-Pa, cEP: 66.811-000, tElEfoNE: (91) 8414-
6777/ (91) 8228-3111
coNtratada: casMEd coMErcio dE artiGos MEdicos HosPitala-
rEs E MEdicaMENtos ltda; cNPJ/Mf: 07.332.016/0001-40
ENdErEÇo: rUa MarEcHal dEodoro, nº 436, Bairro: iaNEtaMa, cas-
taNHal-Pa, cEP: 68.745-690, tElEfoNE: (91) 2122-3522
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 796992
disPeNsa: 047/2022

data: 11/05/2022
valor: r$18.884,00
oBJEto: MatErial dE coNsUMo - aQUisiÇÃo dE aMicaciNa 100 
MG/2Ml aMPola iNJEtavEl E GENtaMiciNa 80MG, c/ 2Ml, iNJEtavEl; 
fundamentação legal: com base no artigo 24, incisos iv, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 153/2022/aJUr/fscMP,
Data de Ratificação: 11/05/2022 - PAE nº 2022/502689
funcional Programática:10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superávits; Elemento de despesa: 339030
coNtratada: MM loBato coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs ltda; cNPJ/
Mf: 05.109.384/0001-07
ENdErEÇo: rodovia augusto Montenegro, km 13 nº 1331, agulha, Belém/
Pa, cEP: 66.811-000, tElEfoNE: (91) 3201-1000
coNtratada: alfaMEd coMErcial EirEli; cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-80
ENdErEÇo: av. Marques de Herval, Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66.087-320
tElEfoNE: (91)3277-2744 - 3276-8395 - 3276-8395
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 796955
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 047/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 11/05/2022 - PaE nº 2022/502689
objeto: MatErial dE coNsUMo - aQUisiÇÃo dE aMicaciNa 100 
MG/2Ml aMPola iNJEtavEl E GENtaMiciNa 80MG, c/ 2Ml, iNJEtavEl;
coNtratada: MM loBato coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs ltda; cNPJ/
Mf: 05.109.384/0001-07
coNtratada: alfaMEd coMErcial EirEli; cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-80
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 796956
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 048/2022

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 11/05/2022 - PaE nº 2022/439971
objeto: MatErial dE coNsUMo - aQUisiÇÃo EMErGENcial de fita 
adEsiva crEPE 19MM X 50M e atadUra EM crEPE , 20cM X 1.8M;
coNtratada: loBato coMErcio dE ProdUtos HosPitalarEs ltda; 
cNPJ/Mf: 34.875.727/0001-34
coNtratada: casMEd coMErcio dE artiGos MEdicos HosPitala-
rEs E MEdicaMENtos ltda; cNPJ/Mf: 07.332.016/0001-40
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 796993
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 046/2022

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 11/05/2022 - PaE nº 2022/447300
objeto: coMPra EMErGENcial de MatErial dE coNsUMo, de cartU-
cHo dE PUlsEira HosPitalar, BraNca 25,4 X 279,4MM, c/200
coNtratada: E.r. triNdadE, cNPJ/Mf n.º 04.252.742/0001-65
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 797028

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 010/2022
data: 11/05/2022
objeto: contratação de 06 (seis) vagas no congresso internacional de 
serviços de saúde e no congresso de hotelaria e facilities hospitalar, que 
ocorrerão durante a 27ª edição da feira Hospitalar que será realizada em 
são Paulo/sP, nos dias 17 a 20 de Maio/2022.
fundamento: artigo 25, inciso ii c/c art. 13, vi, da lei nº 8.666/1993 e 
Parecer nº 157/2022/Prof/fscMP.
Data de Ratificação: 11/05/2022 - PAE Nº 2022/545940
valor: r$ 5.466,00
dotação orçamentária: fUNcioNal ProGraMática: 10.128.1507.8924 e 
10.128.1508.8887; fonte de recurso:0103 e 0269 e nos seus respectivos 
superavits; Elemento de despesa: 339039
contratada: iNforMa MarKEts ltda
cNPJ/Mf : 01.914.765/0001-08
Endereço:avenida dra. ruth cardoso, 7221, 22º andar, conjunto 2301, Blo-
co a, Edifício Birmann 21, Pinheiros. são Paulo, cEP: 05425-902tElEfo-
NE: (11) 3017-6100
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 797126
iNeXiGiBiLidade: 009/2022

data: 05/04/2022
objeto: aquisição dos acessórios compatíveis com os Monitores Multipa-
ramétricos da marca NiHoN KoHdEN, para atender no período de 01 (um) 
ano a demanda de pacientes hospitalizados na fundação santa casa de 
Misericórdia do Pará
fundamento: com base no artigo 25, inciso i, da lei nº 8.666/1993 e Pa-
recer nº 091/2021/Prof/fscMP.
Data de Ratificação: 06/05/2022 - PAE Nº 2022/418921
valor: r$ 166.000,00
dotação orçamentária: fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; foNtE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269 e nos 
seus respectivos superavits. ElEMENto dE dEsPEsa: 449052,
contratada: NiHoN KoHdEN Brasil iMPortaÇÃo, EXPorta-
ÇÃo E coMÉrcio dE EQUiPaMENtos MÉdicos ltda, cNPJ/Mf n.º 
04.929.345/0001-85
Endereço: rua diadema, 89, Bairro mauá, são caetano do sul/sP, cEP: 
09580-670, fone: (11) 3044-1700
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 796998

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 010/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: contratação de 06 (seis) vagas no congresso internacional de 
serviços de saúde e no congresso de hotelaria e facilities hospitalar, que 
ocorrerão durante a 27ª edição da feira Hospitalar que será realizada em 
são Paulo/sP, nos dias 17 a 20 de Maio/2022.
coNtratada: iNforMa MarKEts ltda
data: 11/05/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 797131

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 009/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aquisição dos acessórios compatíveis com os Monitores Multipa-
ramétricos da marca NiHoN KoHdEN, para atender no período de 01 (um) 
ano a demanda de pacientes hospitalizados na fundação santa casa de 
Misericórdia do Pará.
coNtratada: NiHoN KoHdEN Brasil iMPortaÇÃo, EXPortaÇÃo E co-
MÉrcio dE EQUiPaMENtos MÉdicos ltda
data: 06/05/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 796999
..

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

P o r t a r i a Nº. 530/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 10 de Maio de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO a dedicação, a boa vontade, o profissionalismo, a ética 
e o zelo demonstrado quando esteve à frente de suas atividades laborais 
prestadas nesta fundação.
r E s o l v E:
Elogiar a servidora, Esnita de oliveira simplício, servente, lotada na Ge-
rência de lavagem e Esterilização, por todo o empenho e dedicação no 
exercício do cargo.
registra-se o elogio no assentamento funcional da referida servidora;
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em  10 de maio de 2022.
dr. Paulo andré castelo Branco  Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa.

Protocolo: 797004
P o r t a r i a Nº. 529/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 10 de Maio de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO a dedicação, a boa vontade, o profissionalismo, a ética 
e o zelo demonstrado quando esteve à frente de suas atividades laborais 
prestadas nesta fundação.
r E s o l v E:
Elogiar a servidora, deuselina alves ferreira, copeiro, lotada no Hemocen-
tro regional de santarém, por todo o empenho e dedicação no exercício 
do cargo.
registra-se o elogio no assentamento funcional da referida servidora;
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em  10 de maio de 2022.
dr. Paulo andré castelo Branco  Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa.

Protocolo: 797002
P o r t a r i a Nº. 535/2022/GeaPe/GaPre/HeMoPa 

de 10 de Maio de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO a dedicação, a boa vontade, o profissionalismo, a ética 
e o zelo demonstrado quando esteve à frente de suas atividades laborais 
prestadas nesta fundação.
r E s o l v E:
Elogiar o servidor Euzamar Gaby rocha, por todo o empenho e dedicação 
no exercício do cargo.
registra-se o elogio no(s) assentamento(s) funcionais do referido servidor
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará-HEMoPa, em 10 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 797063
P o r t a r i a Nº. 534/2022/GeaPe/GaPre/HeMoPa 

de 10 de Maio de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO a dedicação, a boa vontade, o profissionalismo, a ética 
e o zelo demonstrado quando esteve à frente de suas atividades laborais 
prestadas nesta fundação.
r E s o l v E:
Elogiar o servidor Maria do socorro ribeiro ferreira e ferreira, por todo o 
empenho e dedicação no exercício do cargo.
registra-se o elogio no(s) assentamento(s) funcionais do referido servidor
 dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará-HEMoPa, em 10 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 797065
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 540/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JaiME adaM NEto Gerente de custos/GEiNE 5938470
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/568995 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 797009

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 002/2022 – FUNdaÇÃo HeMoPa
Processo seLetiVo siMPLiFicado de coNtrataÇÃo 

de teMPorÁrios
  o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará 
– fundação HEMoPa, torna público que no período de 13 a 17/05/2022, es-
tarão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado/PSS nº 
002/2022 da fundação HEMoPa, com o total de  5 (cinco) vagas para  
nível superior, função Médico, com remunerações  a partir de r$ 2.053,54, 
vagas ofertadas para o município de Belém.
  a inscrição será gratuíta e  realizada exclusivamente por meio eletrônico, 
no endereço www.hemopa.pa.gov.br, no horário de 09h00 do dia 13 de 
maio de 2022 às 09h00min do dia 17 de maio de 2022. o Edital completo 
será divulgado no referido endereço eletrônico.
Belém/Pa, 12 de maio de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 796927
eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2022Ne01153 

- Processo adMiNistratiVo Nº 2022/130474- disPeNsa 
de LicitaÇÃo.

das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatoloGia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: BrENo rafaEl das cHaGas BarBosa, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ nº: 35.088.443/000160, com sede na tra-
vessa Mauriti, 178 – sala 2 – telegrafo sem fio – cEP: 66.083-000 – Be-
lém/Pa, neste ato representada por seu representante legal BrENo rafa-
El das cHaGas BarBosa, portador da cédula de identidade nº 7510880, 
cPf/Mf sob o nº 022.114.962-70, doravante denominada coNtratada.
do oBJEto: o objeto do presente contrato é a aquisição dos itens Estadio-
metro e oximetros de Pulso adulto e pediátrico discriminados para atender 
as necessidades do ambulatório de Hematologia/ fisioterapia no atendi-
mento de pacientes da fundação Hemopa. (itENs: 1,2 E 3)
do PraZo: rEMEssa ÚNica
dos rEcUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000
Natureza de despesa: 44905200
do valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 2.132,91 (dois 
mil cento e trinta e dois reais e noventa e um centavos).
do fiscal: será responsável pela Gestão do contrato a servidora lucidéia 
lira de oliveira, administradora e Gerente de almoxarifado e Patrimônio 
(GEraP). será fiscal técnico o servidor Pedro savio Macedo de almeida , 
do setor fisioterapia Matricula funcional 7005679.
do foro: Belém – Pará
data do EMPENHo: 09/05/2022
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
taissa vieira amador – dafiN
ordENador dE dEsPEsa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 796843

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

errata
.

errata do PreGÃo eLetrÔNico 54/2022
No doE N° 34.966 de 11/05/2022, que publicou o número da publicação 
n° 796137.
oNde se LÊ: data de abertura: 24/04/2022
Leia-se: data de abertura: 24/05/2022
Belém (Pa), 11 de maio de 2022.
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 797222

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 83/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Placas Eletro cirúrgi-
cas adesivas descartáveis, adultos e infantil (pediátrica e neonato), com 
comodato de cabos compatíveis com os bisturis elétricos da Marca WEM, 
modelo ss 501 s, para o centro cirúrgico 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: lucilene Pereira tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 25/05/2021
Hora de abertura: 14:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 797389
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 82/2022
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especiali-
zada para o serviço de manutenção preventiva e corretiva de 05 (cinco) 
reprocessadoras automatizadas de Hemodialisadores, modelo QUalitY 
– 1 da marca saUBErN, sendo: 03 (três) reprocessadoras automatiza-
das de Hemodialisadores, números de série: sQ1-1714v2.7, sQ1724v2.7, 
sQ1726v2.7, que se encontram no centro de Hemodiálise Monteiro leite, 
sito na av. Mundurucus n.º 1720 - Bairro: Batista campos-Belém-Pa e 02 
(duas) reprocessadoras automatizadas de Hemodialisadores números de 
série sQ1-1722v2.7 e sQ1-1727v2.7 na sede da fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv), sito na trav. alferes 
Costa n.º 2000 - Bairro: Pedreira-Belém–PA, 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: lucilene Pereira tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 25/05/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 797325

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 71/FPeHcGV/2022

Processo Nº 104536/2022
oBJEto: a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa es-
pecializada para ministrar o curso Pals - sUPort avaNÇado dE vida EM 
PEdiatria, aos servidores da fPEHcGv e público externo, pelo período de 
12 (doze) meses, a fim de atender as necessidades da FPEHCGV.
EMPrEsa(s) vENcEdora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 
contratação de empresa especializada para 

ministrar o curso Pals - sUPort avaNÇado dE 
vida EM PEdiatria.

01 r$ 101.061,52
cENtro MEdico dE 

EMErGENcia dE Porto 
alEGrE s/s ltda

total do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 71/fPEHcGv/2022:
r$ 101.061,52 (cento e um mil, sessenta e um reais e cinquenta e dois 
centavos)
Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 796733

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: carlos HENriQUE lUcas liMa
Matrícula: 54193534/1
cargo:/lotação: aUX.adMiNistrativo/fPEHcGv
Período: 17/03/2022 a 24/03/2022.
Grau de parentesco: GENitor
N° da certidão: 065656 01 55 2022 4 00453 103 0177038 80

Protocolo: 797129
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 96/2022/FPeHcGV

ata de registro de Preços Nº 96/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 48/2022/fPEHcGv, Processo nº 2021/1465271, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar vianna, em 26/04/2022.
oBJEto: o registro de Preços para aquisição eventual de solução antimi-
crobiana 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), nas condições definidas 
no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do PrEGÃo 
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ElEtrÔNico srP nº 48/2022, vinculada ao Processo nº 1465271/2021, 
que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro.
viGÊNcia: 10/05/2022 a 09/05/2023
EMPrEsa: diálisE coMÉrcio E iMPortaÇÃo ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 11.407.854/0001-03, inscrição 
Estadual nº 007.104.413, com sede na rua araponga, 579, GP 01, Quadra 
02, lot. 11, loteamento varandas tropicais, Pitangueiras, lauro de freitas/
Ba, cEP: 42.701-330
 

Nº siMas descriÇÃo do 
MateriaL

Necessida-
de Para 12 

Meses

Marca /
FaBricaNte UNid

VaLor
UNitÁrio

r$

VaLor
 totaL

r$

01 193568-2

solução a base 
de taurolidina 

com uma 
ampla atividade 
antimicrobiana 

(incluindo Mrsa e 
vrE), com efeito 
anticoagulante 
com proprie-

dades de efeito 
anticoagulante e 
selagem. deve 

possuir os seguin-
tes componentes 
ativos: (ciclo)-

taurolidina, citrato 
(4%) e heparina 
(mucosa, 500 

iU/ml).

2.700
taUrolocK 

HEP500/ taUro-
PHarM

500Ui / ml
ampolas de 

5 ml
80,00 216.000,00

02 187429-2

solução a base 
de taurolidina 

para instilação em 
todos os sistemas 
de cateter venoso 
para hemodiálise 
para controle de 
infecções no inte-
rior do dispositivo 
de. formação de 
biofilme bacte-

riano. E garantia 
de alta potência.  
deve conter os 
seguintes com-
ponentes ativos: 

(ciclo)-taurolidina, 
citrato (4%) 
e uroquinase 
(25.000Ui).

1.900
taUrolocK 

U25000/ taUro-
PHarM

U25000 
frasco com 

10 ml
400,00 760.00,00

valor total 976.000,00
         

 
o valor global estimado desta ata é de r$ 976.000,00 (NovEcENtos E 
sEtENta E sEis Mil rEais).
ordenador responsável. dr. ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 796947
LiceNÇa GaLa

Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: sUEllENa loBato liMa
Matrícula: 5959528/1
cargo:/lotação: Enfermeiro/fPEHcGv
Período: 11/03/2022 a 18/03/2022.
N° da certidão: 065656 01 55 2022 00060 292 0017992 88

Protocolo: 797355

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 137 de 11 de Maio de 2022
o dirEtor adMiNistrativo E fiNaNcEiro no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pela Portaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, 
republicada no doe nº 33.817 de 06.03.2019, considerando o disposto 
no art. 88 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, da Encomenda 
constitucional nº 44 de 09 de março de 2009;
considerando que a servidora apresentou o laudo médico com drª. léa 
araújo – crM 4864 e a certidão de nascimento;
considerando o teor do PaE nº 2022/547969;

r e s o l v e:
coNcEdEr, a servidora caroliNE MoNtEiro d’olivEira, id. funcional 
nº 5962421/1, ocupante do cargo em comissão de assessor, lotada na 
diretoria de Planejamento da infraestrutura de transportes, 180 (cento e 
oitenta) dias de licença Maternidade, no período de 05.05 a 31.10.2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
fraNcisco EdvaN dE olivEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 797348

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
Processo: 2022/   216585

Nº do coNtrato: 40/2022
oBJEto: o objeto da contratação é a prestação de serviços especiali-
zados para assessoramento técnico e apoio operacional à licitação de 
projeto de concessão comum dos trechos das rodovias Estaduais Pa-
150/475/252/151/483 e alça viária de Belém com extensão de 525,50 km.
valor GloBal: r$ 646.629,40 (seiscentos e quarenta e seis mil, seiscen-
tos e vinte e nove reais e quarenta centavos).
data da assiNatUra: 11/05/2022.
foro: coMarca dE BElÉM  PraZo: 06 MEsEs
ModalidadE: iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo nº. 01/2022
dotaÇÃo orÇaMENtária: Unidade orçamentária: 290101; Programa de 
trabalho: 26.122.1297.8338.0000; Natureza da despesa: 339039; fonte 
de recurso: 0101000000; Pi: 4120008338c.
dados da coNtratada:
NoME: EMPrEsa B3 s.a. – Brasil, Bolsa, BalcÃo.
cNPJ: 09.346.601/0001-25.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira - sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 797330
eXtrato do coNtrato
coNtrato N. 34/2022 

Processo Nº. 2022/284937
oBJEto: o contrato tem por objeto a contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços de administração e gerenciamento informa-
tizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede 
de postos credenciados em todo o território nacional para veículos auto-
motores e equipamentos integrantes da frota da secretaria de Estado de 
transportes do Pará – sEtraN, órgão integrante da administração Pública 
do Poder Executivo do Estado do Pará, com utilização de cartão magnético.
valor total: r$ 622.329,12 (seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e 
vinte e nove reais e doze centavos).
viGÊNcia: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.
data da assiNatUra: 02/05/2022.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 
26.122.1297.4668.0000; Natureza da despesa: 339030; fonte de recur-
so: 0101000000; Plano interno: 4120004668c.
dados do coNtratada:
NoME: ticKEt solUÇÕEs HdfGt s/a
cNPJ: 03.506.307/0001-57
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira– sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 797298

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 3º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
Nº do coNtrato: 05/2019

Processo: 2018/214763  aNeXo: 2021/1430601
JUstificativa: É decorrente da solicitação feita pela contratada, motiva-
do pelo interesse na continuação da prestação de serviços, devidamente 
acolhida e autorizada pela autoridade superior e setor técnico, com fun-
damento no art. 57, § 1º, ii da lei nº 8.666/93.
iNic. dE viG.: 26/12/2021  tÉrM. viG.: 23/07/2022
PraZo: 210 (duzentos e dez) dias.
data da assiNatUra: 27/04/2022
dados da coNtratada:
NoME: JN PrEstaÇÃo dE sErviÇos ltda.
cNPJ: 05.027.166/0001-15
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 797319

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 

e decreto estadUaL Nº2121/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico - critério de julgamento: menor preço por lote- 
regime de Execução: Empreitada por preço Global – Modo de disputa: aberto
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Número: 008/2022-cPH - Processo nº 2022/513199
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para o for-
necimento de Materiais de consumo de Expediente, descartáveis, Higiene 
e limpeza o qual visa atender as necessidades do terminal Hidroviário do 
Porto de Belém luiz rebelo Neto e da sede companhia de Portos e Hidro-
vias do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
https://www.gov.br/compras/pt-br; https://www.cph.pa.gov.br e https://
www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
data, hora e local de abertura:
data da abertura: 15/06/2022 (quarta-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
local: https://www.gov.br/compras/pt-br
Pedidos de Esclarecimentos: cPH, situada na avenida Generalíssimo de-
odoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: Belém 
– Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: licitacao@
cph.pa.gov.br.
orçamento:
Programa de trabalho – 26.122.1297.8338 e 26.784.1486.8496
Natureza da despesa – 339030
fonte do recurso – 0101 e 0261
valor global estimado: r$139.238,38
ordenador: aBraÃo BENassUlY NEto

Protocolo: 797302

.

.

aPostiLaMeNto
.

 2º terMo de aPostiLaMeNto
coNtrato: Nº 005/2022 – cPH.

assinatura: 28/04/2022
Empresa: coNtiNENtal ENGENHaria E tEcNoloGia ltda., inscrita no 
cNPJ/Mf nº 26.263.297/0001-71, com sede na avenida dalva nº 240, sala 
f, cEP: 66.615-850, bairro Marambaia, cidade Belém, Estado do Pará, com 
telefone de contato (91) 98722-7174.
Justificativa: O presente termo de apostilamento consiste na retificação do 
valor originalmente avençado no contrato nº 005/2022-cPH, a saber: r$ 
3.181.187,73 (três milhões, cento e oitenta e um mil, cento e oitenta e 
sete reais e setenta e três centavos).
Projeto atividade: 26.784.1486.7575
Natureza: 449051
fonte: 0130
ordenador: aBraÃo BENassUlY NEto

Protocolo: 796890

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

errata ao coNVÊNio Nº 17/2022 - PUBLicado 
No doe Nº 34.957 eM 04/05/2022.

Protocolo: 793286
onde se lê: “convenente: MUNicÍPio dE Porto dE MoZ, cNPJ Nº 
05.183.827/0001-00.
Endereço: rua 19 de Novembro, s/nº, Bairro: centro, cEP: 68.330-000, no 
Município de Porto de Moz, Estado do Pará”.
Leia-se: ““convenente: MUNicÍPio dE GoiaNÉsia do Pará, cNPJ nº 
83.211.433/0001-13.
Endereço: rua Pedro soares de oliveira, s/n°, Bairro: centro, cEP: 68.639-
000, no Município de Goianésia do Pará, Estado do Pará”.
ordenador: João carlos leão ramos.

Protocolo: 796886

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 49/2022-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2021-sedaP

objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para fUtUra E 
EvENtUal locaÇÃo dE Horas MáQUiNas.
valor Global: r$ 212.500,00 (duzentos e doze Mil e Quinhentos reais)
dotação orçamentária: ação: 8710; Natureza de despesa: 4490-39; fonte 
de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8710.
data assinatura: 11/05/2022
vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023.
contratado: MaQsolo locaÇÃo E tErraPlENaGEM EirEli
Endereço: rua Jardim Esmeralda, n° 730, Bairro Guanabara, ananindeua-Pará.
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos.

Protocolo: 796884

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 31/2022 – sedaP
Processo nº 2022/368762
concedente: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: transferência voluntária de recursos para a aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa territórios sustentáveis, no município de Gurupá/Pa
representante do Município: JoÃo da crUZ tEiXEira dE soUZa.
data de assinatura: 11/05/2022
valor total: r$ 531.404,90 (Quinhentos e trinta e Um Mil e Quatrocentos 
e Quatro reais e Noventa centavos)
contrapartida: r$ 30.200,00 (trinta Mil e duzentos reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elementos de despesas: 
3340-41 / 4440-42, fontes de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de vigência: 12/05/2022 à 11/05/2023.
convenente: Município de Gurupá/Pa, cNPJ n° 04.876.397/0001-30.
Endereço: av. são Benedito, s/n, Bairro: centro, cEP 68.300-000, Municí-
pio de Gurupá-Pa, Estado do Pará.
ordenador de despesas: JoÃo carlos lEÃo raMos

Protocolo: 796894
coNVÊNio N° 36/2022 – sedaP

Processo nº 2022/338563
concedente: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: transferência voluntária de recursos para o congresso Paraense de 
apicultura e Meliponicultura – aPiPará/2022, que ocorrerá no período de 
20 a 22 de maio de 2022 no Município de Primavera.
representante do Município: aUrEo BEZErra GoMEs.
data de assinatura: 10/05/2022.
valor total: r$ 69.200,00 (sessenta e Nove Mil e duzentos reais).
contrapartida: r$ 15.900,00 (Quinze Mil e Novecentos reais).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8704, Elemento de des-
pesa: 3340-41, fonte de recursos: 0101, função Programática: 
20.608.1491.8704.
Prazo de vigência: 12/05/2022 à 11/05/2023.
convenente: MUNicÍPio dE PriMavEra /Pa, cNPJ n° 05.149.141/0001-94.
Endereço: avenida General Moura carvalho, s/n, cEP: 68.707-000, Estado 
do Pará
ordenador de despesas: JoÃo carlos lEÃo raMos.

Protocolo: 796732

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 360/2022 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(a): Martha Nilvia Gomes Pina. carGo: Engenheira agrô-
noma. MatricUla: 23868-1. oriGEM:Belem/Pa. dEstiNo: Parauapebas, 
são João do araguaia, itupiranga, Nova ipixuna e Marabá/Pa. oBJEtivo: 
coordenar o processo de organização e orientação de 167 famílias interes-
sadas em acessar o terra Brasil – PNcf, articulando os parceiros e agentes 
locais dos municípios de Parauapebas, são João do araguaia, itupiranga, 
Nova ipixuna e Marabá.. PErÍodo: 15 a 21/05/ 2022. Nº dE diárias: 6 
½ (seis e meia).ORDENADOR: Márcio Marcelo de Souza Trindade /Diretor 
administrativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 361/2022 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: ana lucia da costa Guerreiro . carGo:Extensionista ru-
ral i – Pedagoga (EMatEr) . MatricUla: 5441862/3. oriGEM:Belém/Pa. 
dEstiNo: são domingos do araguaia e Marabá/Pa. oBJEtivo orientar 
167 famílias situadas no sudeste do Estado, interessadas em acessar o 
terra Brasil – PNcf, com relação ao objetivo, critérios para o acesso, e 
aspectos normativos do Programa. PErÍodo: 15 a 21/05/ 2022. Nº dE di-
ÁRIAS: 6 ½ (seis e meia).ORDENADOR: Márcio Marcelo de Souza Trindade 
/diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Protocolo: 796951
Portaria de diÁrias Nº 367/2022 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: ana rosa ferreira oliveira. carGo: chefe de Gabinetre. 
MatrÍcUla: 5932325/3. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo:  augusto corrêa/
Pa. oBJEtivo: reunião com o secretário de agricultura para alinhamento 
dos objetivos institucionais referente ao Programa territórios sustentáveis. 
PERÍODO: 12 a 14/05/2022. Nº DE DIÁRIAS: 2 ½ (duas e meia). OR-
dENador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor administrativo e 
financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 368/2022 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: Harlan lobato Puga. carGo: assistente administrativo. 
MatrÍcUla: 5942721/2. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo:  augusto corrêa/
Pa. oBJEtivo: reunião com o secretário de agricultura para alinhamento 
dos objetivos institucionais referente ao Programa territórios sustentáveis. 
PERÍODO: 12 a 14/05/2022. Nº DE DIÁRIAS: 2 ½ (duas e meia). OR-
dENador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor administrativo e 
financeiro/sEdaP
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Portaria de diÁrias Nº 369/2022 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: raimunda de carvalho Pereira. carGo: coordenadora. 
MatrÍcUla: 5942413/2. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo:  augusto corrêa/
Pa. oBJEtivo: reunião com o secretário de agricultura para alinhamento 
dos objetivos institucionais referente ao Programa territórios sustentáveis. 
PERÍODO: 12 a 14/05/2022. Nº DE DIÁRIAS: 2 ½ (duas e meia). OR-
dENador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor administrativo e 
financeiro/sEdaP

Protocolo: 796968
Portaria de diÁrias Nº 370/2022

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: sidônio Bonifácio. carGo: auxiliar de atividades agrope-
cuárias. MatrÍcUla: 15440. oriGEM: Belém/Pa.  dEstiNo: castanhal/
Pa. oBJEtivo: dar apoio na viagem para o município de castanhal aos 
servidores que irão realizarem visita técnica da dafa na indústria de be-
neficiamento de fibras de malva e juta no município de Castanhal, visando 
estabelecer um plano de ação e fomento na produção de fibras naturais da 
agricultura familiar. PERÍODO: 13/05/2022. Nº DE DIÁRIAS:  ½ ( meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor administrativo 
e financeiro/sEdaP

Portaria de diÁrias Nº 358/2022
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: Emerson de souza vieira. carGo: Motorista. MatrÍcUla: 
57205257. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo: conceição do araguaia, Nova 
ipixuna, são João do araguaia, floresta do araguaia. /Pa. oBJEtivo: 
conduzir o servidor que irá realizar fiscalizar a 31º feira agropecuária 
de conceição do araguaia. visita técnica (UtE) em Nova ipixuna e são 
João do araguaia. fiscalizar o festival do abacaxi em floresta do araguaia. 
PERÍODO: 11 a 25 /05/2022. Nº DE DIÁRIAS: 14 ½ (quatorze e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor administrativo 
e financeiro/sEdaP

Protocolo: 797304

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 17/2022
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 04/2022

Processo nº. 2022/ 98525 -sedaP
forNEcEdor: YaNMar soUtH aMÉrica iNdÚstria dE MáQUiNas ltda 
cNPJ/Mf sob o nº 08.263.434/0001-96 representante legal: GilBErto 
saito End.: rua Eduardo Borsari, n° 1595 distrito industrial domingos 
Giomi – indaiatuba/sP, cEP: 13.347-320 telefone de contato: fone: (19) 
3801-8956
data de assinatura: 11/05/2022
viGÊNcia: 12/05/2022 a 11/05/2023
oBJEto: registrar os preços destinados a aquisição de tratores e imple-
mentos agrícolas de apoio a agricultura e agroindústria, para os Órgãos 
da administração direta e Entidades da administração indireta do Poder 
Executivo do Estado do Pará, conforme abaixo:

iteM descriÇÃo UNid QUaNt PreÇo UNit. PreÇo totaL

02

trator aGricola 0KM Plata-
forMado, ano de fabricação a 
partir de 2022 ou superior,com 
potencia de apartir de 75 cv, 

motor turbinado e mecânico ou 
eletrônico.

Und 50 164.000,00 8.200.000,00

03

trator aGricola 0KM Plata-
forMado, ano de fabricação a 
partir de 2022 ou superior,com 
potencia de apartir de 75 cv, 

motor turbinado e mecânico ou 
eletrônico, com plaina frontal 

instalada e compatível.

Und 200 193.000,00 38.600.000,00

04

trator aGricola 0KM Plata-
forMado, ano de fabricação a 
partir de 2022 ou superior,com 
potencia de apartir de 80 cv, 

motor turbinado e mecânico ou 
eletrônico, com plaina frontal 

instalada e compatível.

Und 100 208.000,00 20.800.000,00

total 67.600.000,00

ordENador: JoÃo carlos lEÃo raMos
Protocolo: 797378

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 884/2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, regulamentada pelo decreto n° 63, de 
14 de março de 2007;
considerando os termos do Processo nº 2022/577980, de 11.05.2022;
r  E  s  o  l  v  E:
i – EXclUir, o servidor raiMUNdo WaltEr corrEa, assistente 
administrativo, matrícula nº 3153797/1, da Portaria Nº 190/2019, de 
27.03.2019, publicada no doE nº 33.839, de 01.04.2019, que concedeu 
a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 50% (cinquenta por 
cento).
II–CONCEDER a referida Gratificação no mesmo percentual acima citado 
a servidora EMElYN larissa liMa da silva, assistente administrativo, 
matrícula nº3170055/1.
iii – faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 12 de maio 
de 2022.
Publique-se
BrUNo YoHEiJi KoNo raMos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, 11 de 
maio de 2022

Protocolo: 797331
Portaria N° 886 de 11 de Maio de 2022

o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNsidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNsidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNsidEraNdo que o itErPa, através da Portaria Nº 1.116, de 03 
de setembro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.239 de 
12 de setembro de 2012, arrecadou a área de terras denominada GlEBa 
BEriMBEla – árEa 1, localizada no Município de dom Eliseu, com área de 
2.005,4769, a qual foi matriculada no cartório de registro de imóveis da 
comarca de dom Eliseu sob o nº 1.934, livro: 2-G, folha: 298;
coNsidEraNdo os ajustes técnicos feitos no perímetro da Gleba Berimbe-
la – área 1, para atender a regularização fundiária de áreas parcialmente 
inseridas na mesma;
coNsidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2011/434967.
rEsolvE:
i – rEtificar o perímetro de área da Gleba Berimbela – área 1, localizada 
no Município de dom Eliseu, a qual passará a ter uma área de 4.202,5457 
ha (quatro mil, duzentos e dois hectares, cinquenta e quatro ares e cin-
quenta e sete centiares) com limites, confrontações e demais especifica-
ções técnicas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo itErPa, 
nos seguintes termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N = 
9.541.969,77m e E = 195.251,46m; deste, segue pela faixa de domínio a 
Margem direita da Estrada da Marajoara, com a seguinte distância 241,71 
m e azimute plano 114°00’45” até o marco M-002, de coordenada N = 
9.541.871,41m e E = 195.472,25m; 141,40 m e azimute plano 107°20’21” 
até o marco M-003, de coordenada N = 9.541.829,27m e E = 195.607,22m; 
139,39 m e azimute plano 120°45’03” até o marco M-004, de coordenada 
N = 9.541.758,00m e E = 195.727,01m; 74,31 m e azimute plano 
138°32’26” até o marco M-005, de coordenada N = 9.541.702,31m e E = 
195.776,21m; 105,73 m e azimute plano 161°09’20” até o marco M-006, 
de coordenada N = 9.541.602,25m e E = 195.810,36m; 181,95 m e 
azimute plano 147°40’37” até o marco M-007, de coordenada N = 
9.541.448,49m e E = 195.907,65m; 181,67 m e azimute plano 142°03’05” 
até o marco M-008, de coordenada N = 9.541.305,23m e E = 196.019,37m; 
50,93 m e azimute plano 142°03’00” até o marco M-009, de coordenada N 
= 9.541.265,07m e E = 196.050,69m; 178,81 m e azimute plano 
135°59’49” até o marco M-010, de coordenada N = 9.541.136,45m e E = 
196.174,91m; 77,71 m e azimute plano 137°42’43” até o marco M-011, de 
coordenada N = 9.541.078,96m e E = 196.227,20m; 123,53 m e azimute 
plano 152°22’45” até o marco M-012, de coordenada N = 9.540.969,51m 
e E = 196.284,47m; 68,48 m e azimute plano 133°12’47” até o marco 
M-013, de coordenada N = 9.540.922,62m e E = 196.334,38m; 127,30 m 
e azimute plano 114°57’53” até o marco M-014, de coordenada N = 
9.540.868,89m e E = 196.449,79m; 91,58 m e azimute plano 127°21’01” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.540.813,33m e E = 196.522,59m; 
83,20 m e azimute plano 127°20’47” até o marco M-016, de coordenada N 
= 9.540.762,86m e E = 196.588,73m; 151,68 m e azimute plano 
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112°09’05” até o marco M-017, de coordenada N = 9.540.705,67m e E = 
196.729,21m; 116,97 m e azimute plano 117°13’44” até o marco M-018, 
de coordenada N = 9.540.652,15m e E = 196.833,22m; 225,78 m e 
azimute plano 137°50’43” até o marco M-019, de coordenada N = 
9.540.484,77m e E = 196.984,75m; 96,40 m e azimute plano 137°50’32” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.540.413,31m e E = 197.049,45m; 
154,92 m e azimute plano 122°26’19” até o marco M-021, de coordenada 
N = 9.540.330,21m e E = 197.180,20m; 244,40 m e azimute plano 
115°23’30” até o marco M-022, de coordenada N = 9.540.225,41m e E = 
197.400,99m; 168,28 m e azimute plano 113°14’49” até o marco M-023, 
de coordenada N = 9.540.158,99m e E = 197.555,61m; 133,27 m e 
azimute plano 114°19’01” até o marco M-024, de coordenada N = 
9.540.104,11m e E = 197.677,06m; 107,09 m e azimute plano 105°20’02” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.540.075,79m e E = 197.780,34m; 
8,98 m e azimute plano 116°44’11” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.540.071,75m e E = 197.788,36m; 254,00 m e azimute plano 
116°41’46” até o marco M-027, de coordenada N = 9.539.957,64m e E = 
198.015,28m; 203,01 m e azimute plano 107°34’09” até o marco M-028, 
de coordenada N = 9.539.896,36m e E = 198.208,82m; 264,87 m e 
azimute plano 119°53’55” até o marco M-029, de coordenada N = 
9.539.764,33m e E = 198.438,44m; 26,47 m e azimute plano 113°04’04” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.539.753,96m e E = 198.462,79m; 
422,09 m e azimute plano 113°03’19” até o marco M-031, de coordenada 
N = 9.539.588,66m e E = 198.851,17m; 108,37 m e azimute plano 
116°12’54” até o marco M-032, de coordenada N = 9.539.540,79m e E = 
198.948,39m; 116,38 m e azimute plano 116°12’38” até o marco M-033, 
de coordenada N = 9.539.489,39m e E = 199.052,80m; 196,96 m e 
azimute plano 107°38’28” até o marco M-034, de coordenada N = 
9.539.429,70m e E = 199.240,50m; 97,24 m e azimute plano 72°15’09” 
até o marco M-035, de coordenada N = 9.539.459,34m e E = 199.333,11m; 
204,11 m e azimute plano 41°28’28” até o marco M-036, de coordenada N 
= 9.539.612,27m e E = 199.468,29m; 271,33 m e azimute plano 43°14’48” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.539.809,91m e E = 199.654,19m; 
deste, segue confrontando com os limites da fazenda Espigão, com a se-
guinte distância 2.910,28 m e azimute plano 179°47’08” até o marco 
M-038, de coordenada N = 9.536.899,65m e E = 199.665,08m; deste, 
segue confrontando com os limites da fazenda só Pó, com a seguinte dis-
tância 2.160,69 m e azimute plano 180°38’54” até o marco M-039, de 
coordenada N = 9.534.739,10m e E = 199.640,63m; 16,16 m e azimute 
plano 180°38’17” até o marco M-040, de coordenada N = 9.534.722,94m 
e E = 199.640,45m; deste, segue confrontando com os limites da fazenda 
do retiro, com a seguinte distância 632,51 m e azimute plano 179°55’16” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.534.090,43m e E = 199.641,32m; 
826,11 m e azimute plano 180°13’14” até o marco M-042, de coordenada 
N = 9.533.264,33m e E = 199.638,14m; 78,90 m e azimute plano 
180°13’04” até o marco M-043, de coordenada N = 9.533.185,43m e E = 
199.637,84m; 123,32 m e azimute plano 180°13’06” até o marco M-044, 
de coordenada N = 9.533.062,11m e E = 199.637,37m; 5,12 m e azimute 
plano 180°13’26” até o marco M-045, de coordenada N = 9.533.056,99m 
e E = 199.637,35m; deste, segue confrontando com os limites da Gleba 
federal surubiju c, com a seguinte distância 0,42 m e azimute plano 
265°54’52” até o marco M-046, de coordenada N = 9.533.056,96m e E = 
199.63 6,93m; 5.447,86 m e azimute plano 269°30’52” até o marco 
M-047, de coordenada N = 9.533.010,79m e E = 194.189,27m; deste, 
segue confrontando com os limites da fazenda Jatobá, com a seguinte 
distância 50,70 m e azimute plano 268°54’54” até o marco M-048, de co-
ordenada N = 9.533.009,83m e E = 194.138,58m; deste, segue confron-
tando com os limites da Gleba Estadual àgua da luz – Parte f, com a se-
guinte distância 1.527,61 m e azimute plano 355°44’26” até o marco 
M-049, de coordenada N = 9.534.533,22m e E = 194.025,12m; 65,72 m 
e azimute plano 47°26’31” até o marco M-050, de coordenada N = 
9.534.577,67m e E = 194.073,53m; 1.805,10 m e azimute plano 
357°15’15” até o marco M-051, de coordenada N = 9.536.380,70m e E = 
193.987,06m; 668,99 m e azimute plano 87°46’52” até o marco M-052, de 
coordenada N = 9.536.406,60m e E = 194.655,55m; 44,14 m e azimute 
plano 348°55’27” até o marco M-053, de coordenada N = 9.536.449,92m 
e E = 194.647,07m; 67,99 m e azimute plano 50°42’21” até o marco 
M-054, de coordenada N = 9.536.492,98m e E = 194.699,69m; deste, 
segue confrontando com os limites do assentamento federal Pa rio acam-
pamento, com a seguinte distância 147,61 m e azimute plano 342°16’28” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.536.633,58m e E = 194.654,75m; 
256,78 m e azimute plano 342°16’27” até o marco M-056, de coordenada 
N = 9.536.878,17m e E = 194.576,57m; 425,12 m e azimute plano 
342°16’29” até o marco M-057, de coordenada N = 9.537.283,11m e E = 
194.447,14m; 72,05 m e azimute plano 342°17’49” até o marco M-058, de 
coordenada N = 9.537.351,75m e E = 194.425,23m; 379,91 m e azimute 
plano 342°17’29” até o marco M-059, de coordenada N = 9.537.713,66m 
e E = 194.309,67m; 197,68 m e azimute plano 341°18’30” até o marco 
M-060, de coordenada N = 9.537.900,91m e E = 194.246,32m; 190,15 m 
e azimute plano 342°33’25” até o marco M-061, de coordenada N = 
9.538.082,32m e E = 194.189,32m; 303,17 m e azimute plano 342°46’14” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.538.371,89m e E = 194.099,52m; 
120,36 m e azimute plano 344°25’57” até o marco M-063, de coordenada 
N = 9.538.487,83m e E = 194.067,22m; 355,62 m e azimute plano 
341°27’22” até o marco M-064, de coordenada N = 9.538.824,99m e E = 
193.954,12m; 348,18 m e azimute plano 343°00’11” até o marco M-065, 
de coordenada N = 9.539.157,96m e E = 193.852,34m; 419,15 m e 
azimute plano 343°05’17” até o marco M-066, de coordenada N = 
9.539.558,98m e E = 193.730,41m; 435,06 m e azimute plano 342°56’22” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.539.974,90m e E = 193.602,77m; 
111,05 m e azimute plano 41°44’12” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.540.057,77m e E = 193.676,70m; 28,47 m e azimute plano 39°11’05” 

até o marco M-069, de coordenada N = 9.540.079,84m e E = 193.694,69m; 
98,83 m e azimute plano 40°06’57” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.540.155,42m e E = 193.758,37m; 1.330,13 m e azimute plano 
40°06’49” até o marco M-071, de coordenada N = 9.541.172,66m e E = 
194.615,38m; 1.019,80 m e azimute plano 38°35’21” m até o marco 
M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenada N m e E 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 dá poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matrícula nº 1.934, Livro: 2-G, Folha: 298, junto ao Car-
tório de registro de imóveis da comarca de dom Eliseu.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 796790
Portaria Nº 873/2022

o Presidente do instituto de terras do Pará - itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, 
regulamentado pelo
decreto n° 63 de 14 de março de 2007 e;
considerando decreto Governamental nº 795/2020, de 29 de maio de 
2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 01.06.2020, de acordo com 
o art.3º §§ 2º e 3º e art.6º, §§ 1º e 2º;
considerando o PaE nº 2022/187090, de 15.02.2022 e ofício nº 016/2022-
GP/dGP/al, de 01.02.2022;
r  E  s  o  l  v  E:
ProrroGar a cEssÃo do servidor WalMir dE alMEida GoMEs, matrí-
cula nº 3167500/1, ocupante do cargo de assistente técnico, com ônus 
para o órgão cessionário, a partir de 01 de abril de 2022 até 31 de março 
de 2023, para nos termos propostos, exercer cargo administrativo confor-
me ofício nº 016/2022-GP/dGP/al, pelo prazo de até 02 (dois) anos, para 
a assembleia legislativa do Estado do Pará - alEPa. 
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, 10 de 
maio de 2022.

Protocolo: 796841
Portaria N° 885 de 11 de Maio 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 santa Bárbara do Pará, abrangendo 
área total de 2.074,1666 ha;
coNsidEraNdo a existência da Matriculada nº 7.088, livro nº 2-X, ficha: 
01f da Gleba Estadual “sem denominação”, com área de 3,5911 ha, a qual 
foi excluída da área total da Gleba objeto da arrecadação, resultando na 
área líquida de 2.070,5755 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 2022/450782.
rEsolvE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao Patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com área líquida de 2.070,5755 
ha (dois mil, setenta hectares, cinquenta e sete ares e cinquenta e cinco 
centiares), denominada GlEBa rio araci, localizada no Município santa 
Bárbara do Pará, com limites, confrontações e demais especificações técni-
cas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo itErPa, nos seguin-
tes termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N = 9.875.398,35m 
e E = 804.229,44m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem di-
reita (sentido Norte-sul) da rodovia Estadual Pa-408, com a seguinte dis-
tância 40,95 m e azimute plano 149°58’45” até o marco M-002, de coor-
denada N = 9.875.362,89m e E = 804.249,93m; 57,54 m e azimute plano 
152°09’40” até o marco M-003, de coordenada N = 9.875.312,01m e E = 
804.276,80m; 57,80 m e azimute plano 155°57’29” até o marco M-004, de 
coordenada N = 9.875.259,22m e E = 804.300,35m; 31,86 m e azimute 
plano 155°32’34” até o marco M-005, de coordenada N = 9.875.230,22m 
e E = 804.313,54m; 10,08 m e azimute plano 155°11’21” até o marco 
M-006, de coordenada N = 9.875.221,07m e E = 804.317,77m; 67,36 m 
e azimute plano 155°12’15” até o marco M-007, de coordenada N = 
9.875.159,92m e E = 804.346,02m; 81,89 m e azimute plano 156°48’58” 
até o marco M-008, de coordenada N = 9.875.084,64m e E = 804.378,26m; 
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0,02 m e azimute plano 153°26’06” até o marco M-009, de coordenada N 
= 9.875.084,62m e E = 804.378,27m; 64,92 m e azimute plano 156°28’45” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.875.025,09m e E = 804.404,18m; 
0,56 m e azimute plano 152°31’32” até o marco M-011, de coordenada N 
= 9.875.024,59m e E = 804.404,44m; 0,40 m e azimute plano 148°17’55” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.875.024,25m e E = 804.404,65m; 
13,81 m e azimute plano 145°33’43” até o marco M-013, de coordenada N 
= 9.875.012,86m e E = 804.412,46m; 38,59 m e azimute plano 145°32’53” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.874.981,04m e E = 804.434,29m; 
0,27 m e azimute plano 143°58’21” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.874.980,82m e E = 804.434,45m; 36,53 m e azimute plano 142°23’46” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.874.951,88m e E = 804.456,74m; 
63,18 m e azimute plano 142°23’44” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.874.901,83m e E = 804.495,29m; 94,38 m e azimute plano 143°57’56” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.874.825,51m e E = 804.550,81m; 
82,93 m e azimute plano 144°58’55” até o marco M-019, de coordenada N 
= 9.874.757,59m e E = 804.598,40m; 96,79 m e azimute plano 145°45’30” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.874.677,58m e E = 804.652,86m; 
72,32 m e azimute plano 147°20’50” até o marco M-021, de coordenada N 
= 9.874.616,69m e E = 804.691,88m; 49,26 m e azimute plano 152°09’56” 
até o marco M-022, de coordenada N = 9.874.573,13m e E = 804.714,88m; 
43,26 m e azimute plano 152°10’45” até o marco M-023, de coordenada N 
= 9.874.534,87m e E = 804.735,07m; 154,89 m e azimute plano 
156°55’27” até o marco M-024, de coordenada N = 9.874.392,37m e E = 
804.795,78m; 87,99 m e azimute plano 158°53’29” até o marco M-025, de 
coordenada N = 9.874.310,28m e E = 804.827,47m; 49,56 m e azimute 
plano 159°01’38” até o marco M-026, de coordenada N = 9.874.264,00m 
e E = 804.845,21m; 38,07 m e azimute plano 173°50’51” até o marco 
M-027, de coordenada N = 9.874.226,15m e E = 804.849,29m; 51,56 m 
e azimute plano 184°41’40” até o marco M-028, de coordenada N = 
9.874.174,76m e E = 804.845,07m; 43,88 m e azimute plano 190°50’57” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.874.131,66m e E = 804.836,81m; 
66,24 m e azimute plano 190°50’30” até o marco M-030, de coordenada N 
= 9.874.066,60m e E = 804.824,35m; 110,71 m e azimute plano 
191°39’07” até o marco M-031, de coordenada N = 9.873.958,17m e E = 
804.801,99m; 0,12 m e azimute plano 189°27’44” até o marco M-032, de 
coordenada N = 9.873.958,05m e E = 804.801,97m; 128,31 m e azimute 
plano 190°11’58” até o marco M-033, de coordenada N = 9.873.831,77m 
e E = 804.779,25m; 16,08 m e azimute plano 190°12’22” até o marco 
M-034, de coordenada N = 9.873.815,94m e E = 804.776,40m; 53,29 m 
e azimute plano 191°26’26” até o marco M-035, de coordenada N = 
9.873.763,71m e E = 804.765,83m; 42,68 m e azimute plano 200°09’31” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.873.723,64m e E = 804.751,12m; 
69,93 m e azimute plano 202°42’13” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.873.659,13m e E = 804.724,13m; 135,22 m e azimute plano 
206°04’07” até o marco M-038, de coordenada N = 9.873.537,67m e E = 
804.664,71m; 0,07 m e azimute plano 206°33’54” até o marco M-039, de 
coordenada N = 9.873.537,61m e E = 804.664,68m; 100,47 m e azimute 
plano 205°18’09” até o marco M-040, de coordenada N = 9.873.446,78m 
e E = 804.621,74m; 84,63 m e azimute plano 205°18’31” até o marco 
M-041, de coordenada N = 9.873.370,27m e E = 804.585,56m; 139,09 m 
e azimute plano 206°16’46” até o marco M-042, de coordenada N = 
9.873.245,56m e E = 804.523,98m; 0,08 m e azimute plano 209°44’42” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.873.245,49m e E = 804.523,94m; 
110,24 m e azimute plano 205°27’56” até o marco M-044, de coordenada 
N = 9.873.145,96m e E = 804.476,54m; 4,58 m e azimute plano 
205°30’04” até o marco M-045, de coordenada N = 9.873.141,83m e E = 
804.474,57m; 161,98 m e azimute plano 206°16’09” até o marco M-046, 
de coordenada N = 9.872.996,58m e E = 804.402,88m; 106,13 m e 
azimute plano 206°07’50” até o marco M-047, de coordenada N = 
9.872.901,30m e E = 804.356,14m; 0,17 m e azimute plano 203°37’46” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.872.901,14m e E = 804.356,07m; 
55,94 m e azimute plano 204°05’59” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.872.850,08m e E = 804.333,23m; 0,35 m e azimute plano 201°30’05” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.872.849,75m e E = 804.333,10m; 
0,28 m e azimute plano 199°05’37” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.872.849,49m e E = 804.333,01m; 47,85 m e azimute plano 196°47’56” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.872.803,68m e E = 804.319,18m; 
0,59 m e azimute plano 193°47’58” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.872.803,11m e E = 804.319,04m; 0,61 m e azimute plano 186°32’47” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.872.802,50m e E = 804.318,97m; 
40,60 m e azimute plano 183°03’00” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.872.761,96m e E = 804.316,81m; 0,26 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.872.761,70m e E = 804.316,81m; 
0,39 m e azimute plano 178°31’52” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.872.761,31m e E = 804.316,82m; 0,38 m e azimute plano 172°30’15” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.872.760,93m e E = 804.316,87m; 
45,28 m e azimute plano 171°18’42” até o marco M-059, de coordenada N 
= 9.872.716,17m e E = 804.323,71m; 0,11 m e azimute plano 169°41’43” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.872.716,06m e E = 804.323,73m; 
0,10 m e azimute plano 168°41’24” até o marco M-061, de coordenada N 
= 9.872.715,96m e E = 804.323,75m; 85,32 m e azimute plano 168°57’08” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.872.632,22m e E = 804.340,10m; 
0,03 m e azimute plano 161°33’54” até o marco M-063, de coordenada N 
= 9.872.632,19m e E = 804.340,11m; 149,33 m e azimute plano 
168°35’40” até o marco M-064, de coordenada N = 9.872.485,81m e E = 
804.369,64m; 28,53 m e azimute plano 169°40’57” até o marco M-065, de 
coordenada N = 9.872.457,74m e E = 804.374,75m; 94,36 m e azimute 
plano 169°40’13” até o marco M-066, de coordenada N = 9.872.364,91m 
e E = 804.391,67m; 97,64 m e azimute plano 169°40’31” até o marco 
M-067, de coordenada N = 9.872.268,85m e E = 804.409,17m; 0,06 m e 
azimute plano 161°33’54” até o marco M-068, de coordenada N = 

9.872.268,79m e E = 804.409,19m; 170,65 m e azimute plano 168°57’10” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.872.101,30m e E = 804.441,89m; 
0,12 m e azimute plano 170°32’16” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.872.101,18m e E = 804.441,91m; 69,02 m e azimute plano 167°38’06” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.872.033,76m e E = 804.456,69m; 
0,37 m e azimute plano 165°57’50” até o marco M-072, de coordenada N 
= 9.872.033,40m e E = 804.456,78m; 122,03 m e azimute plano 
163°23’46” até o marco M-073, de coordenada N = 9.871.916,46m e E = 
804.491,65m; 0,07 m e azimute plano 164°03’17” até o marco M-074, de 
coordenada N = 9.871.916,39m e E = 804.491,67m; 155,12 m e azimute 
plano 162°33’37” até o marco M-075, de coordenada N = 9.871.768,40m 
e E = 804.538,16m; 146,83 m e azimute plano 163°16’23” até o marco 
M-076, de coordenada N = 9.871.627,78m e E = 804.580,42m; 0,13 m e 
azimute plano 161°33’54” até o marco M-077, de coordenada N = 
9.871.627,66m e E = 804.580,46m; 99,81 m e azimute plano 161°47’51” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.871.532,84m e E = 804.611,64m; 
0,15 m e azimute plano 160°20’46” até o marco M-079, de coordenada N 
= 9.871.532,70m e E = 804.611,69m; 0,52 m e azimute plano 157°22’48” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.871.532,22m e E = 804.611,89m; 
70,28 m e azimute plano 154°06’21” até o marco M-081, de coordenada N 
= 9.871.469,00m e E = 804.642,58m; 0,36 m e azimute plano 153°26’06” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.871.468,68m e E = 804.642,74m; 
0,09 m e azimute plano 147°59’41” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.871.468,60m e E = 804.642,79m; 73,82 m e azimute plano 148°55’42” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.871.405,37m e E = 804.680,89m; 
0,47 m e azimute plano 146°18’36” até o marco M-085, de coordenada N 
= 9.871.404,98m e E = 804.681,15m; 51,73 m e azimute plano 143°35’03” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.871.363,35m e E = 804.711,86m; 
0,31 m e azimute plano 141°37’57” até o marco M-087, de coordenada N 
= 9.871.363,11m e E = 804.712,05m; 0,23 m e azimute plano 138°34’35” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.871.362,94m e E = 804.712,20m; 
29,17 m e azimute plano 137°29’14” até o marco M-089, de coordenada N 
= 9.871.341,44m e E = 804.731,91m; 36,63 m e azimute plano 137°28’03” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.871.314,45m e E = 804.756,67m; 
0,33 m e azimute plano 136°13’08” até o marco M-091, de coordenada N 
= 9.871.314,21m e E = 804.756,90m; 0,32 m e azimute plano 131°11’09” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.871.314,00m e E = 804.757,14m; 
0,04 m e azimute plano 123°41’24” até o marco M-093, de coordenada N 
= 9.871.313,98m e E = 804.757,17m; 66,06 m e azimute plano 129°40’52” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.871.271,80m e E = 804.808,01m; 
0,11 m e azimute plano 131°11’09” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.871.271,73m e E = 804.808,09m; 79,73 m e azimute plano 128°24’55” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.871.222,19m e E = 804.870,56m; 
7,94 m e azimute plano 129°22’51” até o marco M-097, de coordenada N 
= 9.871.217,15m e E = 804.876,70m; 165,49 m e azimute plano 
129°26’03” até o marco M-098, de coordenada N = 9.871.112,03m e E = 
805.004,52m; 0,13 m e azimute plano 128°39’35” até o marco M-099, de 
coordenada N = 9.871.111,95m e E = 805.004,62m; 118,20 m e azimute 
plano 127°58’34” até o marco M-100, de coordenada N = 9.871.039,22m 
e E = 805.097,79m; 80,49 m e azimute plano 129°17’33” até o marco 
M-101, de coordenada N = 9.870.988,25m e E = 805.160,08m; 111,88 m 
e azimute plano 134°06’20” até o marco M-102, de coordenada N = 
9.870.910,38m e E = 805.240,42m; 0,05 m e azimute plano 126°52’12” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.870.910,35m e E = 805.240,46m; 
112,46 m e azimute plano 133°32’27” até o marco M-104, de coordenada 
N = 9.870.832,88m e E = 805.321,98m; 143,80 m e azimute plano 
134°25’31” até o marco M-105, de coordenada N = 9.870.732,22m e E = 
805.424,68m; 0,11 m e azimute plano 131°11’09” até o marco M-106, de 
coordenada N = 9.870.732,15m e E = 805.424,76m; 106,61 m e azimute 
plano 133°16’55” até o marco M-107, de coordenada N = 9.870.659,06m 
e E = 805.502,37m; 109,42 m e azimute plano 133°17’07” até o marco 
M-108, de coordenada N = 9.870.584,04m e E = 805.582,02m; 197,46 m 
e azimute plano 133°51’55” até o marco M-109, de coordenada N = 
9.870.447,21m e E = 805.724,38m; 15,50 m e azimute plano 133°51’00” 
até o marco M-110, de coordenada N = 9.870.436,47m e E = 805.735,56m; 
229,40 m e azimute plano 134°18’40” até o marco M-111, de coordenada 
N = 9.870.276,22m e E = 805.899,71m; 228,68 m e azimute plano 
134°07’16” até o marco M-112, de coordenada N = 9.870.117,02m e E = 
806.063,87m; 0,12 m e azimute plano 131°38’01” até o marco M-113, de 
coordenada N = 9.870.116,94m e E = 806.063,96m; 124,10 m e azimute 
plano 132°47’57” até o marco M-114, de coordenada N = 9.870.032,62m 
e E = 806.155,02m; 120,63 m e azimute plano 133°37’59” até o marco 
M-115, de coordenada N = 9.869.949,38m e E = 806.242,33m; 122,88 m 
e azimute plano 134°41’36” até o marco M-116, de coordenada N = 
9.869.862,96m e E = 806.329,68m; 70,01 m e azimute plano 134°36’23” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.869.813,80m e E = 806.379,52m; 
11,07 m e azimute plano 134°38’03” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.869.806,02m e E = 806.387,40m; 0,39 m e azimute plano 131°52’40” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.869.805,76m e E = 806.387,69m; 
0,21 m e azimute plano 129°05’38” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.869.805,63m e E = 806.387,85m; 109,26 m e azimute plano 
127°48’08” até o marco M-121, de coordenada N = 9.869.738,66m e E = 
806.474,18m; 153,37 m e azimute plano 127°40’34” até o marco M-122, 
de coordenada N = 9.869.644,92m e E = 806.595,57m; 28,66 m e azimu-
te plano 127°41’08” até o marco M-123, de coordenada N = 9.869.627,40m 
e E = 806.618,25m; 0,05 m e azimute plano 126°52’12” até o marco 
M-124, de coordenada N = 9.869.627,37m e E = 806.618,29m; 175,45 m 
e azimute plano 127°09’33” até o marco M-125, de coordenada N = 
9.869.521,39m e E = 806.758,12m; 0,09 m e azimute plano 130°36’05” 
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até o marco M-126, de coordenada N = 9.869.521,33m e E = 806.758,19m; 
151,37 m e azimute plano 126°04’11” até o marco M-127, de coordenada 
N = 9.869.432,21m e E = 806.880,54m; 104,39 m e azimute plano 
126°13’32” até o marco M-128, de coordenada N = 9.869.370,52m e E = 
806.964,75m; 60,97 m e azimute plano 126°26’56” até o marco M-129, de 
coordenada N = 9.869.334,30m e E = 807.013,79m; 32,30 m e azimute 
plano 132°16’38” até o marco M-130, de coordenada N = 9.869.312,57m 
e E = 807.037,69m; 29,02 m e azimute plano 140°38’58” até o marco 
M-131, de coordenada N = 9.869.290,13m e E = 807.056,09m; 73,08 m 
e azimute plano 157°45’06” até o marco M-132, de coordenada N = 
9.869.222,49m e E = 807.083,76m; 96,92 m e azimute plano 161°36’29” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.869.130,52m e E = 807.114,34m; 
103,44 m e azimute plano 163°04’56” até o marco M-134, de coordenada 
N = 9.869.031,56m e E = 807.144,44m; 124,35 m e azimute plano 
163°12’37” até o marco M-135, de coordenada N = 9.868.912,51m e E = 
807.180,36m; 0,22 m e azimute plano 161°33’54” até o marco M-136, de 
coordenada N = 9.868.912,30m e E = 807.180,43m; 166,25 m e azimute 
plano 160°42’11” até o marco M-137, de coordenada N = 9.868.755,39m 
e E = 807.235,37m; 131,22 m e azimute plano 162°40’41” até o marco 
M-138, de coordenada N = 9.868.630,12m e E = 807.274,44m; 28,82 m 
e azimute plano 163°02’10” até o marco M-139, de coordenada N = 
9.868.602,55m e E = 807.282,85m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Norte-sudoeste) do ramal que liga o rio 
araci à rodovia Estadual Pa-408, com a seguinte distancia 0,26 m e azimu-
te plano 252°15’19” até o marco M-140, de coordenada N = 9.868.602,47m 
e E = 807.282,60m; 0,43 m e azimute plano 246°58’28” até o marco 
M-141, de coordenada N = 9.868.602,30m e E = 807.282,20m; 0,44 m e 
azimute plano 242°51’01” até o marco M-142, de coordenada N = 
9.868.602,10m e E = 807.281,81m; 0,07 m e azimute plano 236°18’36” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.868.602,06m e E = 807.281,75m; 
56,22 m e azimute plano 239°09’37” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.868.573,24m e E = 807.233,48m; 0,13 m e azimute plano 237°31’44” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.868.573,17m e E = 807.233,37m; 
31,41 m e azimute plano 237°36’01” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.868.556,34m e E = 807.206,85m; 0,55 m e azimute plano 234°34’59” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.868.556,02m e E = 807.206,40m; 
46,25 m e azimute plano 231°16’35” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.868.527,09m e E = 807.170,32m; 0,11 m e azimute plano 228°48’51” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.868.527,02m e E = 807.170,24m; 
0,23 m e azimute plano 230°11’40” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.868.526,87m e E = 807.170,06m; 61,17 m e azimute plano 227°19’55” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.868.485,41m e E = 807.125,08m; 
71,60 m e azimute plano 230°55’26” até o marco M-152, de coordenada N 
= 9.868.440,28m e E = 807.069,50m; 0,08 m e azimute plano 230°11’40” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.868.440,23m e E = 807.069,44m; 
0,25 m e azimute plano 228°10’47” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.868.440,06m e E = 807.069,25m; 17,86 m e azimute plano 227°05’15” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.868.427,90m e E = 807.056,17m; 
5,24 m e azimute plano 227°05’12” até o marco M-156, de coordenada N 
= 9.868.424,33m e E = 807.052,33m; 34,31 m e azimute plano 228°58’16” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.868.401,81m e E = 807.026,45m; 
48,44 m e azimute plano 230°31’12” até o marco M-158, de coordenada N 
= 9.868.371,01m e E = 806.989,06m; 28,18 m e azimute plano 237°06’39” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.868.355,71m e E = 806.965,40m; 
38,78 m e azimute plano 250°31’23” até o marco M-160, de coordenada N 
= 9.868.342,78m e E = 806.928,84m; 0,04 m e azimute plano 243°26’06” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.868.342,76m e E = 806.928,80m; 
0,44 m e azimute plano 248°40’56” até o marco M-162, de coordenada N 
= 9.868.342,60m e E = 806.928,39m; 0,43 m e azimute plano 242°14’29” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.868.342,40m e E = 806.928,01m; 
0,48 m e azimute plano 236°58’34” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.868.342,14m e E = 806.927,61m; 36,39 m e azimute plano 234°41’54” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.868.321,11m e E = 806.897,91m; 
0,41 m e azimute plano 232°00’05” até o marco M-166, de coordenada N 
= 9.868.320,86m e E = 806.897,59m; 0,56 m e azimute plano 227°10’29” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.868.320,48m e E = 806.897,18m; 
38,87 m e azimute plano 223°36’49” até o marco M-168, de coordenada N 
= 9.868.292,34m e E = 806.870,37m; 13,53 m e azimute plano 232°06’50” 
até o marco P-001, de coordenada N = 9.868.284,03m e E = 806.859,69m; 
deste, segue pela Margem direita do rio araci, com a seguinte distancia 
8.506,17m até o marco P-1194, de coordenada N = 9.872.213,52m e E = 
800.917,48m; deste, segue pela Margem direita do furo das Marinhas, 
com a seguinte distancia 8.491,02m até o marco P-2204, de coordenada N 
= 9.876.747,20m e E = 802.881,74m; deste, segue pela Margem direita 
do igarapé Jenipaúba, com a seguinte distancia 7.440,53m até o marco 
M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no sis-
tema U t M, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o sirGas 2000. todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U t M.
II – RESSALVAR que dá poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente Matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Benevides.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 796781

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidas PElo ilMo. 
sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, Nos aU-
tos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNErosa 
(doaÇÃo) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
112607776/2021 JosÉ alvEs da rosa sÍtio BoM JEsUs 25,0067ha BraGaNÇa/Pa 1226/2022
120708089/2021 JoÃo toBias dE liMa sitio fE EM dEUs 25,4096ha BraGaNÇa/Pa 1227/2022
120708085/2021 EUrico toBias dE liMa sÍtio MaNGUEirÃo 27,1044ha BraGaNÇa/Pa 1228/2022

Belém (Pa), 11/05/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 796795
Portaria N° 887 de 11 de Maio 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 redenção, abrangendo uma área de 
1.333,6808 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 2022/537055.
rEsolvE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.333,6808 ha (mil trezentos 
e trinta e três hectares, sessenta e oito ares e oito centiares), denominada 
GlEBa tUPiacaNGa, localizada no Município redenção, com limites, con-
frontações e demais especificações técnicas constantes no Memorial Des-
critivo elaborado pelo itErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco 
M-001, de coordenada N =  9.107.225,81m e E = 607.433,18m; deste, 
segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido leste-oeste) da 
travessa são, com a seguinte distância  21,58 m e azimute plano 
110°27’01” até o marco M-002, de coordenada N = 9.107.218,27m e E = 
607.453,40m; 0,45 m e azimute plano 106°49’17” até o marco M-003, de 
coordenada N = 9.107.218,14m e E = 607.453,83m;0,44 m e azimute 
plano 103°05’31” até o marco M-004, de coordenada N = 9.107.218,04m 
e E = 607.454,26m;0,62 m e azimute plano 96°26’30” até o marco M-005, 
de coordenada N = 9.107.217,97m e E = 607.454,88m;65,10 m e azimu-
te plano 92°54’51” até o marco M-006, de coordenada N = 9.107.214,66m 
e E = 607.519,90m;0,15 m e azimute plano 93°48’51” até o marco M-007, 
de coordenada N = 9.107.214,65m e E = 607.520,05m;116,44 m e azimu-
te plano 91°10’16” até o marco M-008, de coordenada N = 9.107.212,27m 
e E = 607.636,47m;0,05 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-009, 
de coordenada N = 9.107.212,27m e E = 607.636,52m;143,69 m e azimu-
te plano 90°33’30” até o marco M-010, de coordenada N = 9.107.210,87m 
e E = 607.780,20m;0,04 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-011, 
de coordenada N = 9.107.210,87m e E = 607.780,24m;101,66 m e azimu-
te plano 90°08’07” até o marco M-012, de coordenada N = 9.107.210,63m 
e E = 607.881,90m;109,05 m e azimute plano 91°47’50” até o marco 
M-013, de coordenada N = 9.107.207,21m e E = 607.990,90m;0,05 m e 
azimute plano 90°00’00” até o marco M-014, de coordenada N = 
9.107.207,21m e E = 607.990,95m;108,05 m e azimute plano 91°15’06” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.107.204,85m e E = 
608.098,97m;168,90 m e azimute plano 91°12’40” até o marco M-016, de 
coordenada N = 9.107.201,28m e E = 608.267,83m;0,09 m e azimute 
plano 90°00’00” até o marco M-017, de coordenada N = 9.107.201,28m e 
E = 608.267,92m;0,11 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-018, 
de coordenada N = 9.107.201,28m e E = 608.268,03m;139,47 m e azimu-
te plano 88°50’29” até o marco M-019, de coordenada N = 9.107.204,10m 
e E = 608.407,47m;2,58 m e azimute plano 90°13’19” até o marco M-020, 
de coordenada N = 9.107.204,09m e E = 608.410,05m;116,83 m e azimu-
te plano 90°08’14” até o marco M-021, de coordenada N = 9.107.203,81m 
e E = 608.526,88m;105,91 m e azimute plano 92°24’48” até o marco 
M-022, de coordenada N = 9.107.199,35m e E = 608.632,70m;0,14 m e 
azimute plano 90°00’00” até o marco M-023, de coordenada N = 
9.107.199,35m e E = 608.632,84m;33,02 m e azimute plano 90°52’03” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.107.198,85m e E = 608.665,86m; 
deste, segue confrontando com os limites da propriedade de EliNa Bor-
GEs GoMidE, com a seguinte distância  440,11 m e azimute plano 
187°36’15” até o marco M-025, de coordenada N = 9.106.762,61m e E = 
608.607,62m;1.023,54 m e azimute plano 96°55’22” até o marco M-026, 
de coordenada N = 9.106.639,24m e E = 609.623,70m; deste, segue con-
frontando com os limite da propriedade de NataliNo PErEira da silva, 
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com a seguinte distância  945,43 m e azimute plano 96°11’43” até o mar-
co M-027, de coordenada N = 9.106.537,21m e E = 610.563,61m;0,80 m 
e azimute plano 96°29’58” até o marco M-028, de coordenada N = 
9.106.537,12m e E = 610.564,40m;44,47 m e azimute plano 96°11’47” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.106.532,32m e E = 610.608,61m; 
deste, segue confrontando com os limites da GlEBa EstadUal “s/ dENo-
MiNaÇÃo”, com a seguinte distância  13,12 m e azimute plano 174°03’02” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.106.519,27m e E = 
610.609,97m;120,89 m e azimute plano 179°50’54” até o marco M-031, 
de coordenada N = 9.106.398,38m e E = 610.610,29m;124,52 m e azimu-
te plano 179°50’53” até o marco M-032, de coordenada N = 9.106.273,86m 
e E = 610.610,62m;219,44 m e azimute plano 179°50’45” até o marco 
M-033, de coordenada N = 9.106.054,42m e E = 610.611,21m;222,11 m 
e azimute plano 106°16’16” até o marco M-034, de coordenada N = 
9.105.992,19m e E = 610.824,42m;7,23 m e azimute plano 120°23’36” 
até o marco M-035, de coordenada N = 9.105.988,53m e E = 
610.830,66m;238,07 m e azimute plano 106°27’13” até o marco M-036, 
de coordenada N = 9.105.921,10m e E = 611.058,98m;140,01 m e azimu-
te plano 50°39’07” até o marco M-037, de coordenada N = 9.106.009,87m 
e E = 611.167,25m;7,47 m e azimute plano 51°11’47” até o marco M-038, 
de coordenada N = 9.106.014,55m e E = 611.173,07m;14,26 m e azimu-
te plano 52°31’10” até o marco M-039, de coordenada N = 9.106.023,23m 
e E = 611.184,39m;229,61 m e azimute plano 81°20’08” até o marco 
M-040, de coordenada N = 9.106.057,82m e E = 611.411,38m;48,07 m e 
azimute plano 96°59’26” até o marco M-041, de coordenada N = 
9.106.051,97m e E = 611.459,09m;2,98 m e azimute plano 97°07’30” até 
o marco M-042, de coordenada N = 9.106.051,60m e E = 
611.462,05m;192,31 m e azimute plano 343°48’05” até o marco M-043, 
de coordenada N = 9.106.236,28m e E = 611.408,40m;0,63 m e azimute 
plano 343°18’03” até o marco M-044, de coordenada N = 9.106.236,88m 
e E = 611.408,22m;223,83 m e azimute plano 343°48’05” até o marco 
M-045, de coordenada N = 9.106.451,82m e E = 611.345,78m; deste, 
segue confrontando com os limites da propriedade de doMiNGas alvEs 
da silva, com a seguinte distância  266,41 m e azimute plano 96°14’19” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.106.422,87m e E = 611.610,61m; 
deste, segue pelo confrontando com os limites da faZENda sÃo JUdas 
tadEU, com a seguinte distância  395,25 m e azimute plano 94°59’30” até 
o marco M-047, de coordenada N = 9.106.388,48m e E = 612.004,36m;3,68 
m e azimute plano 174°22’57” até o marco M-048, de coordenada N = 
9.106.384,82m e E = 612.004,72m;602,81 m e azimute plano 152°54’37” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.105.848,14m e E = 
612.279,23m;0,08 m e azimute plano 156°48’05” até o marco M-050, de 
coordenada N = 9.105.848,07m e E = 612.279,26m;350,24 m e azimute 
plano 152°54’40” até o marco M-051, de coordenada N = 9.105.536,25m 
e E = 612.438,75m;525,95 m e azimute plano 126°22’15” até o marco 
M-052, de coordenada N = 9.105.224,36m e E = 612.862,24m;160,10 m 
e azimute plano 126°22’34” até o marco M-053, de coordenada N = 
9.105.129,41m e E = 612.991,14m;477,04 m e azimute plano 2°28’21” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.105.606,01m e E = 613.011,72m; 
deste, segue confrontando com os limites da faZENda  alEcriM, com a 
seguinte distância  480,66 m e azimute plano 97°11’11” até o marco 
M-055, de coordenada N = 9.105.545,88m e E = 613.488,60m;0,15 m e 
azimute plano 97°35’41” até o marco M-056, de coordenada N = 
9.105.545,86m e E = 613.488,75m;1.652,68 m e azimute plano 97°11’13” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.105.339,10m e E = 
615.128,45m;0,50 m e azimute plano 97°58’11” até o marco M-058, de 
coordenada N = 9.105.339,03m e E = 615.128,95m;64,17 m e azimute 
plano 97°11’17” até o marco M-059, de coordenada N = 9.105.331,00m e 
E = 615.192,62m;2,17 m e azimute plano 99°01’39” até o marco M-060, 
de coordenada N = 9.105.330,66m e E = 615.194,76m; ; deste, segue 
pelo confrontando com os limites da propriedade de ElZa GoUvEia da 
silva, com a seguinte distância  81,08 m e azimute plano 183°21’05” até 
o marco M-061, de coordenada N = 9.105.249,72m e E = 615.190,02m;0,31 
m e azimute plano 183°41’29” até o marco M-062, de coordenada N = 
9.105.249,41m e E = 615.190,00m;871,50 m e azimute plano 183°21’08” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.104.379,40m e E = 615.139,04m; 
deste, segue confrontando com os limites da propriedade de iNY torrEs 
fErrEira, com a seguinte distância  33,71 m e azimute plano 225°12’16” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.104.355,65m e E = 615.115,12m; 
640,36 m e azimute plano 92°03’07” até o marco M-065, de coordenada N 
= 9.104.332,72m e E = 615.755,07m;5,15 m e azimute plano 92°06’46” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.104.332,53m e E = 
615.760,22m;762,92 m e azimute plano 92°03’11” até o marco M-067, de 
coordenada N = 9.104.305,20m e E = 616.522,65m; deste, segue con-
frontando com os limite da propriedade de JosÉ aGostiNHo saNtaNa, 
com a seguinte distância  58,12 m e azimute plano 187°20’42” até o mar-
co M-068, de coordenada N = 9.104.247,56m e E = 616.515,22m;86,76 
m e azimute plano 186°39’56” até o marco M-069, de coordenada N = 
9.104.161,39m e E = 616.505,15m; deste, segue confrontando com os 
limites da propriedade de aNtÔNio fErrEira PiNto, com a seguinte dis-
tância  458,21 m e azimute plano 271°47’32” até o marco M-070, de coor-
denada N = 9.104.175,72m e E = 616.047,16m;1,96 m e azimute plano 
271°45’12” até o marco M-071, de coordenada N = 9.104.175,78m e E = 
616.045,20m; deste, segue confrontando com os limites da faZENda 
laGo ii, com a seguinte distância  90,31 m e azimute plano 0°03’48” até 
o marco M-072, de coordenada N = 9.104.266,09m e E = 616.045,30m;32,94 
m e azimute plano 275°57’35” até o marco M-073, de coordenada N = 
9.104.269,51m e E = 616.012,54m;955,72 m e azimute plano 266°13’42” 
até o marco M-074, de coordenada N = 9.104.206,64m e E = 
615.058,89m;10,49 m e azimute plano 271°48’13” até o marco M-075, de 
coordenada N = 9.104.206,97m e E = 615.048,41m;1,03 m e azimute 
plano 181°40’06” até o marco M-076, de coordenada N = 9.104.205,94m 

e E = 615.048,38m;175,27 m e azimute plano 181°47’30” até o marco 
M-077, de coordenada N = 9.104.030,76m e E = 615.042,90m;311,14 m 
e azimute plano 181°47’31” até o marco M-078, de coordenada N = 
9.103.719,77m e E = 615.033,17m; deste, segue confrontando com os 
limites da faZENda do laGo, com a seguinte distância  1.866,41 m e 
azimute plano 273°32’30” até o marco M-079, de coordenada N = 
9.103.835,07m e E = 613.170,32m;7,06 m e azimute plano 273°34’17” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.103.835,51m e E = 
613.163,27m;224,15 m e azimute plano 273°32’24” até o marco M-081, 
de coordenada N = 9.103.849,35m e E = 612.939,55m;270,76 m e azimu-
te plano 181°20’00” até o marco M-082, de coordenada N = 9.103.578,66m 
e E = 612.933,25m;443,61 m e azimute plano 249°35’06” até o marco 
M-083, de coordenada N = 9.103.423,92m e E = 612.517,50m;2,44 m e 
azimute plano 283°14’26” até o marco M-084, de coordenada N = 
9.103.424,48m e E = 612.515,12m;1,63 m e azimute plano 193°05’59” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.103.422,89m e E = 
612.514,75m;105,12 m e azimute plano 249°35’03” até o marco M-086, 
de coordenada N = 9.103.386,22m e E = 612.416,23m;71,56 m e azimu-
te plano 249°35’14” até o marco M-087, de coordenada N = 9.103.361,26m 
e E = 612.349,16m;293,94 m e azimute plano 198°48’33” até o marco 
M-088, de coordenada N = 9.103.083,02m e E = 612.254,39m;14,95 m e 
azimute plano 198°46’28” até o marco M-089, de coordenada N = 
9.103.068,87m e E = 612.249,58m; deste, segue confrontando com os 
limites da faZENda Nova ZElÂNdia, com a seguinte distância  68,82 m e 
azimute plano 198°48’41” até o marco M-090, de coordenada N = 
9.103.003,73m e E = 612.227,39m;0,77 m e azimute plano 252°44’03” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.103.003,50m e E = 
612.226,65m;203,46 m e azimute plano 199°59’30” até o marco M-092, 
de coordenada N = 9.102.812,30m e E = 612.157,09m;191,44 m e azimu-
te plano 213°47’35” até o marco M-093, de coordenada N = 9.102.653,20m 
e E = 612.050,61m;142,21 m e azimute plano 194°26’20” até o marco 
M-094, de coordenada N = 9.102.515,48m e E = 612.015,15m; 7,90 m e 
azimute plano 194°26’27” até o marco M-095, de coordenada N = 
9.102.507,83m e E = 612.013,18m; deste, segue confrontando com os 
limites da GlEBa fEdEral “Nova GlÓria”, com a seguinte distância 
201,57 m e azimute plano 194°26’30” até o marco M-096, de coordenada 
N = 9.102.312,63m e E = 611.962,91m; 250,11 m e azimute plano 
335°16’31” até o marco M-097, de coordenada N = 9.102.539,81m e E = 
611.858,30m;15,32 m e azimute plano 335°15’32” até o marco M-098, de 
coordenada N = 9.102.553,72m e E = 611.851,89m;341,36 m e azimute 
plano 335°16’30” até o marco M-099, de coordenada N = 9.102.863,79m 
e E = 611.709,11m;51,44 m e azimute plano 333°56’17” até o marco 
M-100, de coordenada N = 9.102.910,00m e E = 611.686,51m;1.416,16 
m e azimute plano 333°56’07” até o marco M-101, de coordenada N = 
9.104.182,13m e E = 611.064,27m;0,16 m e azimute plano 333°26’06” 
até o marco M-102, de coordenada N = 9.104.182,27m e E = 
611.064,20m;1.519,87 m e azimute plano 333°56’01” até o marco M-103, 
de coordenada N = 9.105.547,55m e E = 610.396,35m;45,16 m e azimu-
te plano 279°56’01” até o marco M-104, de coordenada N = 9.105.555,34m 
e E = 610.351,87m;3,10 m e azimute plano 334°25’32” até o marco 
M-105, de coordenada N = 9.105.558,14m e E = 610.350,53m;190,62 m 
e azimute plano 279°10’02” até o marco M-106, de coordenada N = 
9.105.588,51m e E = 610.162,34m;2.988,20 m e azimute plano 
279°55’28” até o marco M-107, de coordenada N = 9.106.103,52m e E = 
607.218,86m;2,37 m e azimute plano 279°58’48” até o marco M-108, de 
coordenada N = 9.106.103,93m e E = 607.216,53m;403,84 m e azimute 
plano 279°55’22” até o marco M-109, de coordenada N = 9.106.173,52m 
e E = 606.818,73m;25,86 m e azimute plano 31°26’47” até o marco 
M-110, de coordenada N = 9.106.195,58m e E = 606.832,22m; deste, 
segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido sul-Norte) da 
avenida rosa lima de almeida, com a seguinte distância 31,67 m e azimu-
te plano 31°27’59” até o marco M-111, de coordenada N = 9.106.222,59m 
e E = 606.848,75m;33,47 m e azimute plano 31°26’54” até o marco 
M-112, de coordenada N = 9.106.251,14m e E = 606.866,21m;77,38 m e 
azimute plano 31°09’11” até o marco M-113, de coordenada N = 
9.106.317,36m e E = 606.906,24m;0,18 m e azimute plano 29°21’28” até 
o marco M-114, de coordenada N = 9.106.317,52m e E = 606.906,33m;0,76 
m e azimute plano 28°14’59” até o marco M-115, de coordenada N = 
9.106.318,19m e E = 606.906,69m;60,69 m e azimute plano 25°44’00” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.106.372,86m e E = 
606.933,04m;0,26 m e azimute plano 24°37’25” até o marco M-117, de 
coordenada N = 9.106.373,10m e E = 606.933,15m;43,63 m e azimute 
plano 24°09’45” até o marco M-118, de coordenada N = 9.106.412,91m e 
E = 606.951,01m;37,14 m e azimute plano 25°55’49” até o marco M-119, 
de coordenada N = 9.106.446,31m e E = 606.967,25m;65,05 m e azimu-
te plano 40°32’56” até o marco M-120, de coordenada N = 9.106.495,74m 
e E = 607.009,54m;0,10 m e azimute plano 36°52’12” até o marco M-121, 
de coordenada N = 9.106.495,82m e E = 607.009,60m;57,48 m e azimu-
te plano 39°50’52” até o marco M-122, de coordenada N = 9.106.539,95m 
e E = 607.046,43m;0,61 m e azimute plano 37°37’34” até o marco M-123, 
de coordenada N = 9.106.540,43m e E = 607.046,80m;44,36 m e azimu-
te plano 36°22’54” até o marco M-124, de coordenada N = 9.106.576,14m 
e E = 607.073,11m;1,08 m e azimute plano 32°57’27” até o marco M-125, 
de coordenada N = 9.106.577,05m e E = 607.073,70m;0,15 m e azimute 
plano 31°36’27” até o marco M-126, de coordenada N = 9.106.577,18m e 
E = 607.073,78m;30,12 m e azimute plano 29°17’48” até o marco M-127, 
de coordenada N = 9.106.603,45m e E = 607.088,52m;0,65 m e azimute 
plano 27°21’00” até o marco M-128, de coordenada N = 9.106.604,03m e 
E = 607.088,82m;0,64 m e azimute plano 23°46’55” até o marco M-129, 
de coordenada N = 9.106.604,62m e E = 607.089,08m;90,63 m e azimu-
te plano 21°52’10” até o marco M-130, de coordenada N = 9.106.688,73m 
e E = 607.122,84m;0,12 m e azimute plano 19°58’59” até o marco M-131, 
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de coordenada N = 9.106.688,84m e E = 607.122,88m;119,56 m e azimu-
te plano 21°13’23” até o marco M-132, de coordenada N = 9.106.800,29m 
e E = 607.166,16m;117,20 m e azimute plano 21°06’32” até o marco 
M-133, de coordenada N = 9.106.909,63m e E = 607.208,37m;80,75 m e 
azimute plano 21°19’18” até o marco M-134, de coordenada N = 
9.106.984,85m e E = 607.237,73m;68,55 m e azimute plano 27°00’36” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.107.045,92m e E = 
607.268,86m;57,56 m e azimute plano 33°27’00” até o marco M-136, de 
coordenada N = 9.107.093,95m e E = 607.300,59m;72,38 m e azimute 
plano 45°37’17” até o marco M-137, de coordenada N = 9.107.144,57m e 
E = 607.352,32m;98,00 m e azimute plano 46°46’41” até o marco M-138, 
de coordenada N = 9.107.211,68m e E = 607.423,73m;1,15 m e azimute 
plano 43°14’35” até o marco M-139, de coordenada N = 9.107.212,52m e 
E = 607.424,52m;0,65 m e azimute plano 38°06’27” até o marco M-140, 
de coordenada N = 9.107.213,03m e E = 607.424,92m;0,63 m e azimute 
plano 34°41’43” até o marco M-141, de coordenada N = 9.107.213,55m e 
E = 607.425,28m; 14,58 m e azimute plano 32°47’48” m até o marco 
M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no sis-
tema U t M, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o sirGas2000. todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U t M.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 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 de redenção.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 796819
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
Nos aUtos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(coMPra) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

071905217/2021 afoNso JosÉ silva dias 
JUNior sÍtio dias PiMENtEl 28,2609 Ha viGia/Pa 1224/2022

031200398/2021 sao rafaEl sErviÇos 
ltda EPP faZENda sÃo rafaEl 1462,9837 Ha UliaNÓPolis/Pa 1220/2022

102402760/2020 aNa Maria da silva 
caNto faZENda vitÓria ii 428,0733 Ha JUrUti/Pa 1165/2022

Belém (Pa), 11/05/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 796900
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
Nos aUtos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(coMPra) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2013/93952 vicENtE toMaZ aGUiar 
NEto faZENda aliaNÇa 1096,9397ha itaitUBa 890/2022

torNar sEM EfEito Portaria n° 818 de 26 de abril de 2022, publicada no 
Diário Oficial n° 34.948 de 27 de abril 2022.
Belém (Pa), 11/05/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 796878

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

ata de reGistro de PreÇos Nº 001/2022.
coNcorrÊNcia PÚBLica srP Nº 002/2021-iterPa.

iNstitUto dE tErras do Pará - itErPa, autarquia estadual, pessoa 
jurídica da administração indireta, com sede na rod. augusto Montenegro, 
km 09 s/n- Bairro: Parque Guajará - icoaraci – cEP: 66.821-000, Belém-
Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.089.495/0001-90,  neste ato repre-
sentada por seu Presidente, sr. BrUNo YoHEiJi KoNo raMos, brasileiro, 
portador do cPf/Mf nº 631.025.952-00, nomeado por decreto Estadual, 
de 1º de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02/01/2019, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de concorrência 
Pública, para rEGistro dE PrEÇos nº 001/2022, após homologação e 
adjudicação publicada no doE nº 34.961, de 06 de maio de 2022, processo 
administrativo n.º 2021/946668, rEsolvE registrar os preços da empre-
sa ENGEMaP – ENGENHaria MaPEaMENto E aErolEvaNtaMENto ltda, 
cNPJ nº 01.020.691/0003-10, cujo valor global é de r$160.291.980,00 
(cento e sessenta milhões, duzentos e noventa e um mil, novecentos e 
oitenta reais), indicada e qualificada nesta ATA, para execução do SERVIÇO 
EsPEcialiZado dE lEvaNtaMENto, fÍsico- cadastral E toPoGrá-
fico, dE lotEs rUrais, EM GlEBas EstadUais, QUE aBraNGErá a 
colEta dE iNforMaÇÕEs dE coordENadas E iNforMaÇÕEs cadas-
trais,  GEorrEfErENciaMENto,  ElaBoraÇÃo dE PEÇas tÉcNicas, 
arMaZENaMENto EM BaNco dE dados, BEM coMo atUaliZaÇÃo E 
disPoNiBilidadE Para coNsUlta, do acErvo fUNdiário do Esta-

do do Pará, No ÂMBito das aÇÕEs dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária 
dEsENvolvidas PElo iNstitUto dE tErras do Pará, tudo em confor-
midade com o art. 15, ii da lei federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 
e suas alterações, bem como na lei Estadual nº 6.474, de 6 de agosto de 
2002 c/c o decreto Estadual nº 991, de 24 de agosto de 2020, e demais 
normas aplicáveis à espécie, e ainda de acordo com as condições e especi-
ficações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital 
de concorrência Pública srP nº 002/2021.itErPa, que é parte integrante 
desta ata, independente de transcrição. a íntegra da ata encontra-se dis-
ponível no site: www.compraspara.pa.gov.br
Belém - Pa, 11 de maio de 2022-BrUNo YoHEiJi KoNo raMos- Presiden-
te do itErPa

Protocolo: 797032

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 891/2022 de 11/03/2022
objetivo: Para representar o itErPa em Bragança, onde participará, junto 
com a  comitiva do Exmo.senhor Governador, de eventos com entrega de 
títulos e reuniões  com as comunidades.
Período: 12/05/2022 (0,5) diárias
servidores:
-5719.0493-1- Bruno Yoheiji  Kono ramos (Presidente)
-5935828/2-ariel de frança viana (Motorista)
-5961239/1- antônio carlos Bandeira alves (Motorista)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo -
 resp. p/ Presidência

Protocolo: 797030
Portaria Nº 889/2022 de 11/05/2022

objetivo: Para atender a ação de Entrega de títulos, no município de Bragança.
Período: 11 a 13/05/2022 (2,5) diárias
servidores:
-5924619/3- Patrícia cunha de oliveira Bastos (téc. dEaf)
-3169480/1- Henri Gorki da silva Pina (datilografo)
-5945644/2- vanessa ferreira de oliveira (ass. administrativo)
-5960259/2-Maria rosália santos da silva (assessor)
-3170543/1- raimundo Nonato da silva lobato (aux. administrativo)
-5956072/1- socrattes Martins araújo de azevedo (téc. dEaf)
-5961237/1-adriano da silva e silva (Motorista)
-57193369/1-ricardo Hamilton Macedo de albuquerque Júnior (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 796964
Portaria Nº 888/2022 de 11/05/2022

objetivo: Para representar o itErPa em Marabá, onde participará do “ i 
ENcoNtro sEtorial do aGroNEGÓcio”, promovido pelo Governo do 
Estado/fEtraf, com a apresentação do tema “caPacitaÇÃo EM cadas-
tro fUNdiário Para aGricUltUra faMiliar Na PlataforMa sicarf”, 
oficio Circular nº 035/2022-GS/SEDEME.
Período: 11/05/2022 (0,5) diárias
servidor:
-5719.0493/1- Bruno Yoheiji Kono ramos (Presidente)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo -
resp. p/ Presidência

Protocolo: 796939
Portaria Nº 0874/2022

o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975.
 CONSIDERANDO o Oficio Circular nº 002/ 2022/GS/SEFA-Processo PAE nº 
2022/442345, datado de 12/04/2022.
r E s o l v E:
i -coNstitUir coMissÃo  EsPEcial, integrada  pelos  servidores  abaixo
 designados, para transmissão das informações sobre  EscritUraÇÃo 
fiscal diGital dE rEtENÇÕEs E oUtras iNforMaÇÕEs fiscais (Efd
-rEiNf).deste instituto de terras do Pará-itErPa
1–Jurandir Pedro silva de Brito – coordenador de finanças e orçamentos, 
matrícula nº 22675/1, cPf nº 115.995.532-87.
2 – lilian Neusa cuimar – técnico em administração e finanças, matrícula 
nº 5247918/8, cPf nº 251.168.192-72.
ii - faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a contar de 01 de abril  
de 2022.
 Publique-se.
 Bruno Yoheiji Kono ramos Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 10 
de maio de 2022.

Protocolo: 797248

.

.

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 
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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
2009/74934 lUiZ rodriGUEs da silva rEtificaÇÃo ParaUaBEPas

Em,11/05/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente itErPa

Protocolo: 797127

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ rUraL

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 07/2022
objeto: MaQUiNários, iMPlEMENtos aGrÍcolas, EMBarcaÇÃo, Mo-
tor NáUtico, vEÍcUlo lEvE, vEÍcUlo Utilitário, BoMBa sUBMErsa.
responsável pelo certame: francisco fabricio Glins de araújo
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data de abertura: 25/05/2022
Hora da abertura: 10:00 horas (horário de Brasília)
orçamento:
Programa de trabalho nº 281010460814918715
fonte de recurso 0301000000 e 0101000000
Natureza da despesa 44905200
Pi 21dEMG00168, 21dEMG00159, 21dEMG00082, 22dEMP00247, 
21dEMG00158, 22dEf402706, 22dEMP00104, 22dEMP00132, 
22dEMP00029, 21dEf390104, 22dEMP00128, 21EMEN00400, 
22dEMP00085, 21dEMP00642, 19EMEN00833, 19dEMP00636, 
20dEMP00264, 21dEMP00635.
ordenador de despesa: fEliPE coElHo PicaNÇo
o texto integral do presente Edital, bem como seus anexos, estará disponí-
vel nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.comprasnet.gov.
br e www.pararural.pa.gov.br a partir do dia 11/05/2022
fEliPE coElHo PicaNÇo
GErENtE EXEcUtivo

Protocolo: 797212

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria 2037/2022, PUBLicada 
dia 19/04/2022

onde se lê: oriXiMiNá/Pa.
Leia-se: saNtarÉM/Pa.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 796730
errata da Portaria 2038/2022, PUBLicada 

dia 19/04/2022
onde se lê: oriXiMiNá/Pa.
Leia-se: saNtarÉM/Pa.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 796731

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2807/2022: BENEficiá-
rio: NaElsoN carvalHo GoMEs; Matrícula: 57223551;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 Gerência regional de 
rondon do Pará.Elemento de despesa / valor 339030/ r$ 1.500,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.orde-
nador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 796888

diÁria
Portaria: 2810/2022 objetivo: realizar emissão de Gta, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: visEU/Pa destino: caPaNEMa/Pa servidor: 
5909869/JosiaNE do socorro dias da silva (assistENtE adMiNis-
trativo) / 4,5 diárias / 09/05/2022 a 13/05/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 797109
Portaria: 2809/2022 objetivo: realizar supervisão do Programa de Erra-
dicação da Mosca das frutas, para receber auditoria do MaPa.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElEM/Pa destino: aBa-
EtEtUBa, BarcarENa, iGaraPÉ-Miri, MoJU, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 
57224177/ rafaEl aNtoNio HaBEr (fiscal EstadUal aGroPEcUário) 
/ 4,5 diárias / 16/05/2022 a 20/05/2022.ordenador: lUcioNila PaN-
toJa PiMENtEl.

Protocolo: 797094
Portaria: 2806/2022 objetivo: realizar entrega de registros de produ-
toras artesanais de polpa de frutas durante inaugações.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa, sÃo 
fÉliX do XiNGU/Pa servidor: 54185730/ lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl 
(dirEtora) / 3,5 diárias / 16/05/2022 a 19/05/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 797059
Portaria: 2808/2022 objetivo: dar apoio na padronização de documentos 
técnicos dos Programas sanitários da defesa sanitária animal da adEPara nos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: altaMira, tUPiraNGa/Pa servidor: 55588406/ daNiElE cor-
rEa costa (assistENtE adMiNistrativo) / 11,5 diárias / 10/05/2022 a 
21/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 797070
Portaria: 2782/2022 objetivo: realizar entrega de material de expe-
diente nas Ulsas e escritórios dos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNito, Bra-
GaNÇa, QUatiPUrU/Pa servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda 
rocHa (GErENtE) / 4,5 diárias / 09/05/2022 a 13/05/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 796735
Portaria: 2783/2022 Objetivo: Participar do curo Redação oficial e gramática 
oferecido pela EGPa.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BraGaNÇa/Pa destino: BElÉM/Pa servidor: 54186941/ HEllEN clEisE Mar-
tiNs Galvao (assistENtE adMiNistrativo) / 5,5 diárias / 08/05/2022 a 
13/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 796737
Portaria: 2784/2022 objetivo: conduzir as servidoras que irão com o 
objetivo de realizar reunião técnica sobre avaliação anual de desempe-
nho dos servidores da adEPará com vista a Progressão e Promoção.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
rEdENÇÃo, tUcUMÃ, XiNGUara/Pa servidor: 57223235/ HEroNd dE 
soUZa PoNtEs (Motorista) / 5,5 diárias / 15/05/2022 a 20/05/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 796744
Portaria: 2793/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do uso de agrotóxi-
cos em 10 propriedades rurais de arroz, soja e abacaxi.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cacHoEira do arari/Pa destino: 
salvatErra/Pa servidor: 5846960/ lUiZ carlos soarEs MoUra (EN-
GENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 11/05/2022 a 12/05/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796791
Portaria: 2800/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: cUrraliNHo/Pa destino: sÃo sEBastiÃo da Boa vista/Pa servi-
dor: 5939070/ arNaldo PaNtoJa dos saNtos filHo (aGENtE fiscal 
aGroPEcUário) / 1,5 diária / 12/05/2022 a 13/05/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796792
Portaria: 2791/2022 Objetivo: Realizar fiscalização / inspeção em 
propriedades produtoras de soja para verificar o cumprimento da Lei Estadual 
7.392/2010 , art. 7º em consonância com a Portaria Nº 2030/2021, 
conforme o art. 7º ( cadastro de propriedades/ unidades produtivas).
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rUrÓPolis/Pa 
destino: trairÃo/Pa servidor: 57227121/ alEXaNdrE PiNto dE carvalHo 
NiNa (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 2,5 diárias / 09/05/2022 a 
11/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796780
Portaria: 2799/2022 objetivo: realização de acompanhamento de ativi-
dades técnicas e administrativas mensais das unidades locais de jurisdição 
da regional de capitão Poço e outras providencias.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caPitÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do 
NortE , iritUia , Nova EsPEraNÇa do Piriá , oUrÉM , saNta Maria do 
Pará , sÃo MiGUEl do GUaMá /Pa servidor: 57201929 / PEdro JUlio PE-
drosa dE MiraNda / (GErENtE rEGioNal) / 4,5 diárias / 23/05/2022 a 
27/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 796787
Portaria: 2790/2022 Objetivo: Realizar inspeção fitossanitária em la-
voura de soja, sanar irregularidades de cadastros (Portaria 2030) e organi-
zar o arquivo vegetal no escritório local.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: Novo rEPartiMENto/Pa destino: GoiaNÉsia do 
Pará, JacUNdá/Pa. servidor: 5901322/ rENata triNdadE dE liMa (EN-
GENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diárias / 10/05/2022 a 13/05/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796777
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Portaria: 2798/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilha.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa des-
tino: PoNta dE PEdras/Pa servidor: 51855502/ fraNKliN roosE-
vEltEs NarciZo dE Matos (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária 
/ 26/05/2022 a 27/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796778
Portaria: 2792/2022 Objetivo: Dar apoio à fiscalização / inspeção em 
propriedades produtoras de soja para verificar o cumprimento da Lei Estadual 
7.392/2010 , art. 7º em consonância com a Portaria Nº 2030/2021, 
conforme o art. 7º ( cadastro de propriedades/ unidades produtivas).
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rUrÓPolis/Pa 
destino: Placas/Pa servidor: 57227121/ alEXaNdrE PiNto dE carvalHo 
NiNa (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 16/05/2022 a 
17/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796785
Portaria: 2796/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha do fusarium foc r4t em bananeiras nos Municípios de Juruti.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oriXiMiNá/Pa 
destino: JUrUti /Pa servidor: 57220929/ cElso aNdErsoN Batista PE-
rEira (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 5,5 diárias / 25/05/2022 
a 30/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796773
Portaria: 2789/2022 Objetivo: Realizar inspeção fitossanitária em lavou-
ra de soja, sanar irregularidades de cadastros (Portaria 2030) e organizar 
o arquivo vegetal no escritório local.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: tUcUrUÍ/Pa destino: GoiaNÉsia do Pará, JacUNdá/
Pa servidor: 6403712/ lorENa lira lEitE saBiNo (fiscal EstadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diárias / 10/05/2022 
a 13/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796772
Portaria: 2797/2022 objetivo: realizar levantamento de pragas em 5 
propriedades de abacaxi no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: salvatErra/Pa destino: cacHoEira do arari/
Pa servidor: 5861608/ ival NaZarENo Portal da costa (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 17/05/2022 a 17/05/2022. ordenador: lU-
cioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796774
Portaria: 2795/2022 objetivo: realizar o levantamento de detecção 
da Mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: saNto aNtÔNio do taUá/Pa destino: colarEs/Pa servidor: 
57188614 / HElsoN JosE da costa NasciMENto (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 0,5 diária / 27/05/2022 a 27/05/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796769
Portaria: 2788/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do uso de agrotóxi-
cos em 10 propriedades rurais de arroz, soja e abacaxi.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: salvatErra/Pa destino: cacHoEi-
ra do arari/Pa servidor: 5861608/ ival NaZarENo Portal da costa 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 09/05/2022 a 10/05/2022. 
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796766
Portaria: 2787/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de agro-
tóxicos em 20 estabelecimentos comerciais que revendem agrotóxicos.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNcEiÇÃo do 
araGUaia/Pa destino: XiNGUara/Pa servidor: 57234553/ lUciaNa dE 
soUZa loPEs (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 09/05/2022 a 
13/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796762
Portaria: 2794/2022 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da 
carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ
-aÇU/Pa destino: MaGalHÃEs Barata, MaracaNÃ/Pa servidor: 54187171/ 
fraNcisco rodriGUEs MoNtEiro (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária 
/16/05/2022 a 17/05/2022. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796763
Portaria: 2786/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de agro-
tóxicos em 20 estabelecimentos comerciais.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: XiNGUara/Pa servidor: 
5869684/ adra david aNtoNio (ENGENHEiro aGrÔNoM0) / 4,5 diárias 
/ 09/05/2022 a 13/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796759
Portaria: 2785/2022 objetivo: acompanhar o diretro Geral no evento.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa desti-
no: BrasÍlia/df servidor: 57175057/ dENis viNiciUs rodriGUEs rE-
NaUlt (cHEfE dE GaBiNEtE) / 4,5 diárias / 17/05/2022 a 21/05/2022. 
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 796757
Portaria: 2801/2022 objetivo: realizar supervisão do Programa Nacional 
de Erradicação da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rUrÓPolis/Pa destino: itaitUBa/Pa servidor: 
57227121/ alEXaNdrE PiNto dE carvalHo NiNa (fiscal EstadUal 
aGroPEcUário) / 2,5 diárias / 18/05/2022 a 20/05/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796812
Portaria: 2802/2022 Objetivo: Dar apoio à fiscalização / inspeção em 
propriedades produtoras de soja para verificar o cumprimento da Lei Estadual 
7.392/2010 , art. 7º em consonância com a Portaria Nº 2030/2021, 
conforme o art. 7º ( cadastro de propriedades/ unidades produtivas).
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rUrÓPolis/Pa 
destino: Placas/Pa servidor: 54187034/WaldEir alEXaNdrE tEiXEira 
da silva (tÉcNico EM aGroPEcUária) / 1,5 diária / 16/05/2022 a 
17/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 796793

Portaria: 2803/2022 objetivo: Participar do evento do foNEsa em Bra-
sília - df.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: BrasÍlia/df servidor: 54189457/ JaMir JUNior ParaGUassÚ 
MacEdo (dirEtor GEral) / 4,5 diárias / 17/05/2022 a 21/05/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 796797
Portaria: 2804/2022 objetivo: realizar visita técnica em atendimento 
a Equipe Estadual de supervisão e Padronização – EEsP.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Brasil Novo/Pa destino: Pla-
cas, UrUará/Pa servidor: 5897577/ PaUlo vitor NoGUEira (fiscal 
EstadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 
16/05/2022 a 20/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cEdo.

Protocolo: 796801
Portaria: 2805/2022 objetivo: dar apoio na entrega de material de ex-
pediente nas Ulsas e escritórios dos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNito , Bra-
GaNÇa , QUatiPUrU/Pa servidor: 5909025/ JosE claUBio silva Gal-
vÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 diárias / 09/05/2022 a 13/05/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 796851

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0252/2022 – 11.05.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
N o M E a r, a contar 04/05/2022, o supervisor adjunto do regional de 
santarém, designado através da Portaria Nº 0229/2022, o Extensionista 
rural l – JosÉ GUilHErME saNtos saldaNHa - Matrícula nº 3176843/1, 
portador do cPf nº 069.227.672-68, ordenador substituto de despesa da 
Unidade Gestora descentralizada do Escritório regional de santarém, para 
movimentar os recursos financeiros em conjunto com o corresponsável 
legalmente designado.
rosival PossidÔNio do NasciMENto – PrEsidENtE

Portaria Nº 0253/2022 – 11.05.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
N o M E a r, a contar 09/05/2022, a supervisora adjunta do regional das 
ilhas, designada através da Portaria Nº 0246/2022, a Extensionista rural 
l – BrENda GlaUdE arrais crUZ ZaMoriM - Matrícula nº 57175770/1, 
portadora do cPf nº 774.926.502-30, ordenador substituto de despesa da 
Unidade Gestora descentralizada do Escritório regional de santarém, para 
movimentar os recursos financeiros em conjunto com o corresponsável 
legalmente designado.
rosival PossidÔNio do NasciMENto – PrEsidENtE

Portaria Nº 0254/2022 – 11.05.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
r E M a N E J a r, a contar de 12/05/2022, o Extensionista rural l – ro-
GÉrio loPEs carvalHo - Matrícula nº 57195499/1, do Escritório local de 
santa Bárbara, para exercer suas funções no Escritório regional das ilhas.
rosival PossidÔNio do NasciMENto – PrEsidENtE

Protocolo: 797201

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 012 / 2022
BENEficiário (a): MaX ÂNGElo dE liMa costa / MatrÍcUla: 57189559 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral i / MUNicÍPio: liMoEiro 
do aJUrU - l / oBJEtivo: viaBiliZar as aÇÕEs dE atEr ProGraMa-
das No ProatEr 2022 do Esloc dE liMoEiro do aJUrU / ProGraMa: 
1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro EstadUal) / ElEMEN-
to dE dEsPEsa: 3390-30 = r$800,00 / valor total = r$800,00 / Pra-
Zo Para aPlicaÇÃo: 15 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador 
dE dEsPEsas: PEdro PaUlo rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 797238
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 018 / 2022

BENEficiário (a): EMaNoEl sEBastiÃo PoMPEU PaNtoJa / MatrÍcUla: 
57210217/ carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: 
BaiÃo - l / oBJEtivo: viaBiliZar a MaNUtENÇÃo corrEtiva do vEÍ-
cUlo fiat UNo dE Placa otP-5628 coM vistas a sUBsidiar as aÇÕEs 
dE atEr do Esloc dE BaiÃo / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / 
foNtE: 0661 (rEcUrso PrÓPrio) / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = 
r$5.197,00 ; 3390-39 = r$750,00 / valor total = r$5.947,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE 
dEsPEsas UG tocaNtiNs: PEdro PaUlo rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 797241
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 019 / 2022

BENEficiário (a): EdNo NUNEs rocHa / MatrÍcUla: 57176546/ car-
Go oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: MocaJUBa - l 
/ oBJEtivo: viaBiliZar a MaNUtENÇÃo corrEtiva do vEÍcUlo fiat 
UNo dE Placa ofN-9019 coM vistas a sUBsidiar as aÇÕEs dE atEr 
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do Esloc dE MocaJUBa / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foN-
tE: 0661 (rEcUrso PrÓPrio) / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = 
r$3.933,00 ; 3390-39 = r$660,00 / valor total = r$4.653,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE 
dEsPEsas UG tocaNtiNs: PEdro PaUlo rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 797268
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 020 / 2022

BENEficiário (a): fraNciNEtE Maria GoMEs cUiMar / MatrÍcUla: 
5067316/ carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistraÇÃo / MUNi-
cÍPio: aBaEtEtUBa - r / oBJEtivo: viaBiliZar a MaNUtENÇÃo cor-
rEtiva do vEÍcUlo fiat UNo dE Placa QdN-4600 E da MotociclEta 
HoNda Bros JvU-5938 coM vistas a sUBsidiar as aÇÕEs dE GEstÃo 
tÉcNico-adMiNistrativas do rEGioNal tocaNtiNs / ProGraMa: 
1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0661 (rEcUrso PrÓPrio) / ElEMEN-
to dE dEsPEsa: 3390-30 = r$3.870,00 ; 3390-39 = r$1.150,00 / valor 
total = r$5.020,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProva-
ÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas UG tocaNtiNs: PEdro PaU-
lo rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 797278

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº068/2022;BENEficiário:EdsoN aNtoNio 
BarBoZa;MatrÍcUla :5917004/2;fUNÇÃo:tÉcNico adM. E fiNaN-
Ças;oBJEtivo: ParticiPaÇÃo EM coNJUNto coM a UtE/sEdaP, dE 
visita tÉcNica Nos MUNicÍPios dE ParaUaPEBas, sÃo JoÃo do ara-
GUaia, sÃo doMiNGos do araGUaia, itUPiraNGa, Nova iPiXUNa E 
MaraBá, coM rEaliZaÇÃo dE PalEstras/ aPrEsENtaÇÃo do tErra 
Brasil-ProGraMa NacioNal dE crÉdito fUNdiário-PNcf;Nº dE diá-
rias:6,5(sEis E MEia);PErÍodo:15 a 21.05.2022:dEstiNo: ParaUaPE-
Bas, sÃo JoÃo do araGUaia, sÃo doMiNGos do araGUaia, itUPi-
raNGa, Nova iPiXUNa E MaraBá; ordENador dE dEsPEsa :rosival 
PossidÔNio do NasciMENto.

Protocolo: 796779

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 007/2022
Partes: eMater-ParÁ e oeiras do ParÁ
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 oEiras do Pará. a EMatEr-Pará de-
senvolverá a ação observada às politicas e diretrizes dos Governos federal, 
Estadual e Municipal de comum acordo e participação da PrEfEitUra, 
visando à melhoria das condições econômicas, ambientais e sociais de sua 
população rural.
viGÊNcia: 10/05/2022 à 09/05/2024
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
data da assiNatUra: 10/05/2022
assiNatUras:
rosival PossidÔNio do NasciMENto
Presidente da EMatEr-Pa
GilMa draGo riBEiro
Prefeita municipal de oeiras do Pará

Protocolo: 797106

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

Portaria
.

Portaria Nº 055/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEa-
sa/Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa 
Empresa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e 
acompanhar a execução de serviços.
rEsolvE:
designar os servidores Ellen tatiane de oliveira Queiroz, matrícula Nº 
5898179/1, como fiscal e Leandro José Monteiro Ribeiro, matrícula 
80845866 /1, como suplente de fiscal, do contrato de fornecimento de 
água mineral para atender as necessidades da centrais de abastecimento 
do Estado do Pará S/A - CEASA/PA, firmado com a empresa NR PEREIRA 
coMÉrcio dE áGUa, a contar de 23 de março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 11 de maio de 2022
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor Presidente da cEasa/Pa

Protocolo: 797080
Portaria Nº 056/2022

o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.

rEsolvE:
designar os servidores vera de fátima cabral Paiva, matrícula Nº 
7007035/1, como fiscal e Leandro José Monteiro Ribeiro, matrícula 
80845866 /1, como suplente de fiscal, do contrato com a empresa espe-
cializada na prestação de serviços de apoio técnico e administrativo, nas 
diversas atividades e funções necessárias para atendimento as necessida-
des da centrais de abastecimento do Estado do Pará s/a - cEasa/Pa na 
implantação dos projetos: BaNco dE aliMENtos e coZiNHa Escola, 
firmado com a empresa FUNDAÇÃO DE AMPARO AO DESENVOLVIMENTO 
da PEsQUisa – fadEsP, a contar de 31 de março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 11 de maio de 2022
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor Presidente da cEasa/Pa

Protocolo: 797082
Portaria Nº 057/2022

o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rEsolvE:
designar os servidores Guilherme fernando dos santos azevedo, matrí-
cula 8094116/2 como fiscal e Marcelo Soares Tupinambá, matrícula Nº 
57228718/1, como suplente de fiscal, do contrato de empresa especializa-
da em serviços de limpeza, higiene, serviços gerais, pintura e roçagem com 
fornecimento de mão e obra e materiais, serviços de coleta e transporte 
de resíduos sólidos, firmado com a empresa TRANSCIDADE SERVICOS AM-
BiENtais EirEli, a contar de 05 de abril de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 11 de maio de 2022
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor Presidente da cEasa/Pa

Protocolo: 797089

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria Nº 906/2022 - GaB/seMas.
o sEcrEtário dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE do 
Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso ii, da 
constituição Estadual e considerando as informações constantes no PaE 
n.º 2021/900668,
rEsolvE:
art. 1º dEsiGNar os servidores anderson tavares do carmo, Matrícula 
80845771/3, e adrielle Baía rodrigues, Matrícula 57230542/3, para com-
por a comissão gestora da parceria realizada através do termo de Execu-
ção descentralizada n.º 001/2022 celebrado junto a secretaria de Estado 
de segurança Pública e defesa social do Pará – sEGUP.
art. 2º No desempenho de suas funções os membros ora nomeados deve-
rão observar as disposições do decreto Estadual Nº 870, de 4 de outubro 
de 2013.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar de 29/04/2022.
Belém, 10 de Maio de 2022.
raUl ProtaZio roMÃo
sEcrEtário dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE, 
em Exercício, Port. 443/2022-ccG decreto Publicado no doE  
nº 34.927 de 08.04.2022

Protocolo: 796912
Portaria Nº. 0879/2022-GaB/correG. 

BeLÉM/Pa, 09 de Maio de 2022.
a corregedoria desta secretaria de Estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
Portaria Nº. 227/2019-GaB/sEMas, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNsidEraNdo-sE os termos do Memo. nº. 018/2022-cPad, de 
27/04/2022, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rEsolvE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da Portaria Nº. 1633/2019-GaB/corrEG, de 10/10/2019, 
publicada no doE nº. 34011 de 16/10/2019, e último ato, recondução pela 
Portaria Nº. 0164/2022-GaB/corrEG de 10/02/2022, publicada no doE 
nº. 34864, de 14/02/2022, referente aos fatos de que trata o documento 
nº. 2015/0000023234.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍvio cÍcEro caMPBEll PoNtEs
corregedor-sEMas/Pa

Portaria Nº. 0880/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa 09 de Maio de 2022.

a corregedoria desta secretaria de Estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
Portaria Nº. 227/2019-GaB/sEMas, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
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coNsidEraNdo-sE os termos do Memo. nº. 020/2022-cPad, de 
27/04/2022, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rEsolvE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da Portaria Nº. 1638/2019-GaB/corrEG, de 10/10/2019, 
publicada no doE nº. 34011 de 16/10/2019, e último ato, recondução 
pela Portaria Nº. 0165/2022-GaB/corrEG, de 10/02/2022, publicada 
no doE nº. 34864 de 14/02/2022, referente aos fatos de que trata o 
documento nº. 2019/0000037179.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍvio cÍcEro caMPBEll PoNtEs
corregedor-sEMas/Pa

Protocolo: 796040

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 00895/2022-GaB/seMas, de 10.05.2022
servidor: rafaEl EstUMaNo lEal
cargo: Gerente
Matrícula: 5927747/2
i – dEsiGNar, o servidor para responder pela coordenadoria de Plane-
jamento em recursos Hídricos-cPlaN, durante o impedimento da titular 
vErÔNica JUssara costa BittENcoUrt, matrícula nº 57175416/1, no 
período de 02/05/2022 a 16/05/2022.
raUl ProtáZio roMÃo
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade, em exercício

Protocolo: 796889
Portaria Nº 00897/2022-GaB/seMas, de 10.05.2022

servidor: dioGo MarQUEs olivEira
cargo: técnico em Gestão de Meio ambiente/Gerente
Matrícula: 57215444/1
i – dEsiGNar, o servidor para responder pela coordenação do Núcleo 
de Monitoramento e Hidrometeorologia - NMH, durante o impedimento do 
titular saUlo Prado dE carvalHo, matrícula nº 57214854/1, no período 
de 16/05/2022 a 30/05/2022.
raUl ProtáZio roMÃo
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade, em exercício

Protocolo: 796895
Portaria Nº 00896/2022-GaB/seMas, de 10.05.2022

servidora: JEssica olivEira loUrEiro da silva
cargo: Gerente
Matrícula: 5936239/2
i – dEsiGNar, a servidora para responder pela coordenadoria de con-
tratos, convênios e licitações, durante o impedimento do titular GEorGE 
MarcEl dE olivEira soUZa, matrícula nº 57191235/2, de férias no pe-
ríodo de 02/05/2022 a 13/05/2022.
raUl ProtáZio roMÃo
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade, em exercício

Protocolo: 796893

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº811/2022-dGaF/GaB/
seMas,03/05/20220, PUBLicada No doe Nº 34.961 de 

06/05/2022.
servidor; WHElliNGtoN PErEira tElEs , mat. 5787904/ 3
onde se lê; período de gozo; 14/06/2022 a 13/07/2022
Leia-se ; período de gozo 20/06/2022 a 19/07/2022

Protocolo: 796881

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 022/2022-seMas/Pa
reF. PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022

MeNor PreÇo Por Lote ÚNico
Processo Pae N° 2021/1042752 -seMas/Pa

oBJEto: a contratação de serviços contínuos de motoristas para atender as 
demandas desta secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade.
valor Mensal: r$ 1.946.101,44
valor Global: r$ 2.563.289,44
vigência: 10/05/2022 a 09/05/2023
assinatura: 10/05/2022
dotações orçamentarias: UNidadE: 27101; GEstÃo: 00001; PtrEs: 
278338; foNtE: 0397008257 – sUPErávit fUNdo PEtroBrás; ElEMEN-
to: 339037; PlaNo iNtErNo: 4120008338c; aÇÃo: 261873; UNidadE: 
27102; GEstÃo: 00001; PtrEs: 278338; foNtE: 0116 – fEMa / 0316 - 
sUPErávit fEMa; ElEMENto: 339037; PlaNo iNtErNo: 4120008338c; 
aÇÃo: 213477
contratado: licitarE coNsUltoria E sErviÇos ltda (cNPJ/Mf nº 
07.603.287/0001-93)
Endereço: av. sen. vitorino freire, 01 – Quadra 36 - Edifício comercial 
Jonas Martins soares, sala 606 - areinha, são luís/Ma telefone: (98) 
98529-1765, e-mail: contato@consultorialicitare.com.br, licitaresiste-
mas@outlook.com,
ordenador: raul Protázio romão, secretário de Estado de Meio ambiente 
e sustentabilidade, em exercício.

Protocolo: 796804

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N°. 008/2022-seMas
considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 2022/1094047 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JosE MaU-
ro dE liMa o’ dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 008/2022 - sEMas, cujo objeto é aquisição de materiais ergonômicos, 
de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Edital, 
tendo como vencedoras do certame, as empresas abaixo discriminadas:
Empresa: coNEctados sEcUritY coMErcio dE ElEtroElEtroNicos 
EirEli/ cNPJ: 32.513.880/0001-96
itEM 01 – apoio Ergonômico Para os Pés
valor unitário: r$ 53,69 / Qtd: 1.300
valor total: 69.797,00
Empresa: lUiZ tadEo daMascHi/ cNPJ: 01.424.128/0001-45
itEM 02 – Bolinha antiestress
valor unitário: r$ 5,73 / Qtd: 1.300
valor total: 7.449,00
Empresa: darlU iNdUstria tEXtil ltda/ cNPJ: 40.223.106/0001-79
itEM 03 – Mouse pad
valor unitário: r$ 12,28 / Qtd: 1.300
valor total: 15.964,00
itEM 06 – apoio de punho para teclado
valor unitário: r$ 29,19 / Qtd: 1.300
valor total: 37.947,00
Empresa: idEsaN coMErcial ltda/ cNPJ: 51.260.859/0001-70
itEM 04 – suporte tipo lombar anatômico
valor unitário: r$ 60,00 / Qtd: 50
valor total: 3.000,00
Empresa: Jr2 coMErcio dE variEdadEs ltda/ cNPJ: 39.236.457/0001-
35
itEM 05 – Base suporte Notebook regulável
valor unitário: r$ 44,49 / Qtd: 20
valor total: 889,80
itEM 07 - caNcElado
Belém/Pa, 10 de maio de 2022.
JosE MaUro dE liMa o’ dE alMEida
sEcrEtario dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE

Protocolo: 797237
PreGÃo eLetrÔNico N°. 012/2022-seMas

considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 2022/215622 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JosE MaU-
ro dE liMa o’ dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 012/2021 - sEMas, cujo objeto é contratação de empresa especializa-
da no fornecimento e instalação de persianas, de acordo com as condições 
e especificações técnicas constantes no Edital, tendo como vencedora do 
certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: Jr dEcoracoEs E coMErcio EM GEral ltda/ cNPJ: 
25.054.102/0001-10
valor total: r$ 54.900,00
Belém/Pa, 10 de maio de 2022.
JosE MaUro dE liMa o’ dE alMEida
sEcrEtario dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE

Protocolo: 797316
PreGÃo eLetrÔNico N°. 013/2022-seMas

considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 2022/129216 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JosE MaU-
ro dE liMa o’ dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 013/2022 - sEMas, cujo objeto é fornecimento de licenças para o con-
junto de aplicativos sKEtcHUP Pro E v-raY, de acordo com as condições 
e especificações técnicas constantes no Edital, tendo como vencedora do 
certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: totalcad trEiNaMENto E coMErcio ltda/ cNPJ: 
12.550.309/0001-34
itEM 01 – sKEtcHUP Pro (06 licenças)
valor total r$ valor total: 41.799,00
itEM 02 - v-raY Para sKEtcHUP (06 licenças)
valor total: 35.400,00
Belém/Pa, 10 de maio de 2022.
JosE MaUro dE liMa o’ dE alMEida
sEcrEtario dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE

Protocolo: 797379

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N°. 008/2022-seMas
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 350/2021 – GAB/SEMAS, 
de 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iv 
da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 1094047/2022, resolve adJUdicar 
o Pregão Eletrônico nº 008/2022 – sEMas, cujo objeto é aquisição de 
materiais ergonômicos, de acordo com as condições e especificações 
técnicas constantes no Edital, tendo como vencedoras do certame, as 
empresas abaixo discriminadas:
Empresa: coNEctados sEcUritY coMErcio dE ElEtroElEtroNicos 
EirEli/ cNPJ: 32.513.880/0001-96
itEM 01 – apoio Ergonômico Para os Pés
valor unitário: r$ 53,69 / Qtd: 1.300
valor total: 69.797,00
Empresa: lUiZ tadEo daMascHi/ cNPJ: 01.424.128/0001-45
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itEM 02 – Bolinha antiestress
valor unitário: r$ 5,73 / Qtd: 1.300
valor total: 7.449,00
Empresa: darlU iNdUstria tEXtil ltda/ cNPJ: 40.223.106/0001-79
itEM 03 – Mouse pad
valor unitário: r$ 12,28 / Qtd: 1.300
valor total: 15.964,00
itEM 06 – apoio de punho para teclado
valor unitário: r$ 29,19 / Qtd: 1.300
valor total: 37.947,00
Empresa: idEsaN coMErcial ltda/ cNPJ: 51.260.859/0001-70
itEM 04 – suporte tipo lombar anatômico
valor unitário: r$ 60,00 / Qtd: 50
valor total: 3.000,00
Empresa: Jr2 coMErcio dE variEdadEs ltda/ cNPJ: 39.236.457/0001-
35
itEM 05 – Base suporte Notebook regulável
valor unitário: r$ 44,49 / Qtd: 20
valor total: 889,80
itEM 07 - caNcElado
Belém/Pa, 10 de maio de 2022
aZiEl MoraEs da lUZ
PrEGoEiro/cPl/sEMas

Protocolo: 797231
PreGÃo eLetrÔNico N°. 013/2022-seMas

O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 350/2021 – GAB/SEMAS, 
de 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iv 
da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 2022/129216, resolve adJUdicar o 
Pregão Eletrônico nº 013/2022 – sEMas, cujo objeto é fornecimento de 
licenças para o conjunto de aplicativos sKEtcHUP Pro E v-raY, de acordo 
com as condições e especificações técnicas constantes no Edital, tendo 
como vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: totalcad trEiNaMENto E coMErcio ltda/ cNPJ: 
12.550.309/0001-34
itEM 01 – sKEtcHUP Pro (06 licenças)
valor total r$ valor total: 41.799,00
itEM 02 - v-raY Para sKEtcHUP (06 licenças)
valor total: 35.400,00
Belém/Pa, 10 de maio de 2022
aZiEl MoraEs da lUZ
PrEGoEiro/cPl/sEMas

Protocolo: 797367
PreGÃo eLetrÔNico N°. 012/2022-seMas

O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 350/2021 – GAB/SEMAS, 
de 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iv 
da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 2022/215622, resolve adJUdicar o 
Pregão Eletrônico nº 012/2022 – sEMas, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada no fornecimento e instalação de persianas, de 
acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Edital, 
tendo como vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: Jr dEcoracoEs E coMErcio EM GEral ltda/ cNPJ: 
25.054.102/0001-10
valor total: r$ 54.900,00
Belém/Pa, 10 de maio de 2022
aZiEl MoarEs da lUZ
PrEGoEiro/cPl/sEMas

Protocolo: 797305

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0711/2022 - GaB/seMas 19 de aBriL de 2022.
objetivo:realizar atividades de educação ambiental, localizado No Muni-
cípio citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: são Geraldo do araguaia/Pa
Período:15 à 21/05/2022 – 06 e ½ Diárias.
servidores:
-54180297/2 - alEssaNdra dE aZEvEdo rodriGUEs da silva- (técni-
co Em Gestão de Meio ambiente)
- 8001342/3 - taNicE da silva aGUiar- (técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57201739/1 - fErNaNda alMEida cUNHa - (técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57194272/1 - JoElcio sosiNHo cascaEs - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBosa foro / diretor de Gestão 
administrativa E financeira, Em Exercício / Portaria Nº 00657/2022-
GaB/sEMas, dE 12.04.2022

Protocolo: 787055
Portaria Nº 0775/2022 - GaB/seMas 28 de aBriL de 2022.

objetivo: Realização de vistoria técnica, com a finalidade de atestar a via-
bilidade ambiental e locacional, bem como verificar a veracidade dos dados 
apresentados nesta sEMas/Pa e colher informações que embasarão o es-
tabelecimento das condicionantes ambientais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa.
destino: anapu/Pa
Período: 19/05 a 20/05/2022 – 1 e ½ diária

servidores:
- 5963796/1 - soraia do aMaral siQUEira - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5963848/1 - MicHaEl fraNco loBÃo fErrEira - (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: 791031
Portaria Nº 0790/2022 - GaB/seMas 29 de aBriL de 2022.

objetivo: realizar levantamento de denúncias de crimes ambientais no 
município de santarém.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: santarém/Pa.
Período: 29/04 a 05/05/2022– 6 e ½ diárias
servidores:
- 5954930/1 – vErENa lÚcia soUsa corrEa – técnico em Gestão de 
Meio ambiente
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 791409
Portaria Nº 0813/2022 - GaB/seMas 02 de Maio de 2022.

objetivo:realização do curso de capacitação em regularidade ambiental no 
âmbito da Política de atuação integrada de territórios sustentáveis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Belém/Pa
destino:Parauapebas/Pa (deslocamento aéreo via carajás/Pa)
Período:15/05 a 19/05/2022 – 04 e ½ Diárias.
servidores:
-5954871/1 - GilvaNdro favacHo aMoras JUNior - (técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
-5936720/2 - rafaEl MElo MarQUEs - (técnico Em Gestão de Meio am-
biente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 792080
Portaria Nº 0819/2022 - GaB/seMas 02 de Maio de 2022.

objetivo:curso de capacitação em regularidade ambiental no âmbito da 
Política de atuação integrada de territórios sustentáveis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Belém/Pa
destino: redenção/Pa-Marabá/Pa
Período:14/05 a 20/05/2022 – 06 e ½ Diárias.
servidores:
-5954985/1 - larissE fErNaNda PErEira dE soUZa - (técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
-5955178/1 - dEBoraH rodriGUEs Barros - (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 792252
Portaria Nº 0825/2022 - GaB/seMas 02 de Maio de 2022.

objetivo: realizar vistoria para subsidiar o licenciamento ambiental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa e itupiranga/Pa
Período: 17/05 a 20/05/2022 – 03 e ½ diárias.
servidores:
- 5954876/1 - tadEU soUZa PErEira - (técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 5900267/2 - diEGo lEitE GUiMarÃEs - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57205979/1 - valBEr dE alMEida PirEs - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5959659/2 - GErsoN cardoso PaEs - (coordenador)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 792411
Portaria Nº 0833/2022 - GaB/seMas 03 de Maio de 2022.

Objetivo:Vistoria técnica pré exploratória em plano de manejo florestal 
sustentável.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:itaituba/Pa
destino:aveiro e Novo Progresso/Pa
Período:15/05 a 22/05/2022 – 07 e ½ Diárias.
servidores:
-5949632/1 - GisElli castilHo MoraEs - (tec. Em Gestão de Meio am-
biente)
-80846411/2 - rodriGo dos saNtos liMa - (tec. Em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 792925
Portaria Nº 0872/2022 - GaB/seMas 06 de Maio de 2022.

objetivo: realizar vistoria ao longo do traçado do sistema de subtransmis-
são e subestação da empresa EQUatorial distriBUidora dE ENErGia 
s.a para subsidiar o licenciamento ambiental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: santa cruz do arari/chaves/afuá /Pa.
Período: 24/05 a 25/05/2022 – 1 diária
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servidores:
- 5932607 – aliNNE NaYara NEGrÃo dE MElo – técnico em Gestão de 
Meio ambiente
- 5903373/5 – EdENilcE olivEira dE olivEira - técnico em Gestão de 
Meio ambiente
- 5924173-2 – roBErto WaGNEr caBral Batista - técnico em Gestão 
de Meio ambiente
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 795219

.

.

oUtras MatÉrias
.

1º terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo 
seMas N°. 007/2020

Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico 
(Pae) Nº.: 2020/654869.

PartEs: secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade – sE-
Mas e Pontifícia Universidade católica do rio de Janeiro - PUc/rio.
ENdErEÇo da PartE: rua Marquês de são vicente, 225, Gávea. rio de 
Janeiro- rJ, cEP 22.451-900.
oBJEto: alteração do prazo de vigência e do Plano de trabalho estabele-
cidos no acordo de cooperação sEMas n.º 007/2020, conforme previsão 
nas cláUsUlas sEXta e dÉciMa sEXta respectivamente.
VIGÊNCIA: INICIO: 02/07/2022 │ TÉRMINO: 03/11/2025.
valor: r$ 0,00 (inexistente).
data da assiNatUra: 03/05/2022.
assiNaNtEs: José Mauro de lima o’ de almeida, pela sEMas; PE. Josafá 
carlos de siqueira, pela PUc-rio.
coMissÃo GEstora da ParcEria: Palmira francisca Goncalves ferreira, pela 
sEMas; luiza antonaccio lessa rodrigues (cPi/PUc-rio), nos termos da lei.

Protocolo: 796752

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 08/2022
Partes: ideFLor-Bio e a eMPresa c r aLVes FraNco.
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a contratação de empresa es-
pecializada em fornecimento de insumo agrícola para fomento na fase de 
adubação do Prosaf, para atender demandas da diretoria de desenvol-
vimento florestal – ddf na sede do idEflor-Bio, e das regionais Xingu 
(altamira) e carajás (Marabá).
valor: r$ 357.396,00 (trezentos e cinquenta e sete mil trezentos e no-
venta e seis reais).
dotaÇÃo orÇaMENtária: PtrEs: 18543149787810000; fonte: 0656; 
Elemento de despesa: 33.90.30;
assiNatUra: 10/05/2022.
viGÊNcia: 10/05/2022 a 09/05/2023.
Karla lEssa BENGtsoN
Presidente do idEflor-Bio
coNtrataNtE
carlos rENato alvEs fraNco
c r alvEs fraNco
coNtratada

Protocolo: 797064

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

republicação
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 10/2022
objeto: a presente licitação tem como objeto contratação de empresa para 
o fornecimento de bens visando à obtenção de softwares para apoiar e re-
gistrar as ações da diretoria de Gestão de florestas Públicas de Produção – 
dGfloP no projeto de monitoramento e controle das concessões florestais 
e áreas de entorno, visando atender as demandas do instituto de desen-
volvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará - idEflor-Bio, 
conforme especificação no Anexo I - Termo de Referência do Edital.
Entrega do Edital: 12/05/2022
responsável pelo certame: rosiane andrade terra
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 25/05/2022
Hora da abertura: 10:00h
ordenador: Karla lessa Bengtson

Protocolo: 796918

diÁria
.

Portaria Nº 286 de 10 de Maio de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/513801 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar transporte de insumos até a sede do escritório regional 
em altamira.
origem: Belém-Pa
destino: altamira-Pa
Período: 01 a 06/05/2022 - 5,5 (cinco e meia) diárias
servidor: Weliton carlos ramalho – 5923530 – Motorista
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº 287 de 10 de Maio de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/544176 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Capacitação beneficiamento primário do cacau na Vila Lindoeste.
origem: Marabá-Pa
destino: são felix do Xingu-Pa
Período: 23 a 25/05/2022 - 2,5 (duas e meia) diárias
servidor: Keylah regina Borges – 5783631 – Gerente
Emmanuell carrolo sobrinho – 57200772 – técnico em Gestão de Meio 
ambiente
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 796824

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 672/2022 - saGa, PUBLicada eM 
doe Nº 34.965, PUBLicada eM 10.05.2022

oNde LÊ: sErvidor(Es): 2° tEN PM EUvaldo BEZErra raPoso JÚNior, 
Mf: 5938228-1
Leia-se: sErvidor(Es): 2° tEN PM EUvaldo BEZErra raPoZo JÚNior, 
Mf: 5938228-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

errata da Portaria Nº 674/2022 - saGa, PUBLicada eM 
doe Nº 34.965, PUBLicada eM 10.05.2022

oNde LÊ: sErvidor(Es): 2° sGt PM JosE alENdrE dos saNtos, 
Mf: 5587433-1
Leia-se: sErvidor(Es): 2° sGt PM JosE alEXaNdrE dos saNtos, 
Mf: 5587433-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 797394

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 14-2022-FisP - eXercÍcio: 2022
objeto: aquisição de 15 (quinze) unidades de racks de 24U, para aten-
der as necessidades da diretoria de informática, Manutenção e Estatís-
tica - diME/PcPa. valor total: r$ 29.899,95 (vinte e nove mil, oitocen-
tos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), data da assi-
natura: 04/05/2022, vigência: 04/05/2022 à 03/05/2023, Processo nº 
2021/1051589, Pregão Eletrônico nº 10/2021 - fisP. funcional Progra-
mática: 44.101.06.181.1502.7559, Natureza da despesa: 449052, fonte: 
0341. contratada: aZ MEtal ltda, com sede na rua José carlos de Macê-
do soares, nº 56, bairro Xaxim, curitiba/Pr, cEP 81.810-260, devidamen-
te inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 13.578.459/0001-19. viNÍciUs PiNHEiro 
carvalHo, diretor e ordenador de despesas do fisP. JosÉ aNtÔNio lU-
ciaNo e alEXaNdrE GaBriEl siMas. aZ MEtal ltda.

Protocolo: 797052

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇo Nº 006/2022-seGUP/Pa

a secretaria de Estado de segurança Pública e defesa social, por intermé-
dio do fundo de investimento em segurança Pública – fisP, comunica que 
realizará licitação na Modalidade toMada dE PrEÇo, na forma PrEsEN-
cial, do tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo 
GloBal.
oBJEto: contratação de empresa especializada em serviços para execução 
de obra de coNstrUÇÃo da dElEGacia dE Policia civil dE salva-
TERRA/PA, conforme especificações constantes no Termo de Referência, 
anexo i do edital.
data da aBErtUra: 01/06/2022.
HORA DA ABERTURA: 09:30 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo : auditório PlENário coNsEP, av. arcipreste Manoel teodo-
ro,305 – sEGUP/Pa
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oBs: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrôni-
co www.compraspara.pa.gov.br ,outras informações e envio de proje-
tos complementares a comunicação será via correio eletrônico cplfisp@
gmail.com ou endereço driver drive.google.com/u/0/uc?id=1dv7un-
la-5b6tcnotcMoMocasflueyWdo&export=download
Belém (Pa), 12 de maio de 2022.
carlos JosÉ da silva
cPl/fisP/sEGUP

Protocolo: 797286

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 703/2022-saGa
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do servidor: tEN cEl PM HÉlio HErNaNi oEiras forMiGosa
Matrícula: 5833019-1
Programa de trabalho: 218261
fonte do recurso: 01010000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 700,00
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 797398

diÁria
.

Portaria Nº 686/2022 –saGa
oBJEtivo: coMPlEMENtaÇÃo a Portaria Nº 638/2022-saGa de 
29.04.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude terem 
permanecido nos municípios JacUNdá, Novo rEPartiMENto, tUcUrUÍ 
E MaraBá/Pa,” B”, À serviço da sEGUP
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): JacUNdá, Novo rEPartiMENto, tUcUrUÍ E MaraBá/Pa
PErÍodo: 28 à 29.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação e 01(uma) de pousada
sErvidor (Es): sUB tEN PM alfrEdo filHo da silva alvEs, Mf: 5585791
3° sGt PM rosivaldo dos saNtos aMoriM, Mf: 5592763-1
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) completa
sErvidor (Es): aNdrÉ aUGUsto da silva olivEira, Mf: 5950944
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 687/2022-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): ParaGoMiNas/Pa
PErÍodo: 05.05.2022
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação
sErvidor(Es): tEN cEl PM odiNEY dE soUZa NoGUEira, Mf: 5630061
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 689/2022-saGa
oBJEtivo: Para apoio ao cBM.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): cHavEs/Pa
PErÍodo: 23.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação
sErvidor(Es): cEl PM silvio saNdro Barros fEitosa, Mf: 5398967-1
tEN cEl PM GEorGE aUad carvalHo JÚNior, Mf: 5774012-1
sGt BM aNdErsoN BarBosa rodriGUEs, Mf: 57173449-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 690/2022-saGa
oBJEtivo: á serviço da sEGUP.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saNtarÉM/Pa
PErÍodo: 21.04.2022
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: ½ (meia)
sErvidor(Es): JosEMar dos saNtos Paiva, Mf: 5961059-1
JosÉ HUMBErto dE MElo JUNior, Mf: 57193016
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 691/2022-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): ParaUaPEBas/Pa
PErÍodo: 17 à 19.05.2022
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3 ½ (três e meia)
sErvidor(Es): cláUdio lUciaNo MoNtEiro dE olivEira, Mf: 
5420407-2
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 692/2022-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): tailÂNdia E acará/Pa
PErÍodo: 05 à 07.05.2022
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 ½ (duas e meia)
sErvidor(Es): aMarildo lEitE dos saNtos ,Mf: 5579376
JÔNatas raBElo GalvÃo, Mf: 5876842-1
dEidY GoMEs da silva saNtaNa, Mf: 57207614
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 693/2022-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): ParaGoMiNas E castaNHal/Pa
PErÍodo: 05 à 07.05.2022
QUaNtidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
sErvidor(Es): 3° sGt PM rosivaldo dos saNtos aMoriM, Mf: 5592763-1
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 ½ (duas e meia)
sErvidor(Es): rHUaN vENicio ElErEs Barros ,Mf: 5950962
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 694/2022-saGa
oBJEtivo: Para realizar o 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: 28 à 29.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
sErvidor(Es): tEN PM KlEBEr do carMo BarBosa, Mf: 222.504-2a
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 ½ (uma e meia)
sErvidor(Es): JosEMar dos saNtos Paiva, Mf: 5961059-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 695/2022-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): BrEvEs/Pa
PErÍodo: 23 à 24.03.2022
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
sErvidor(Es): tEN cEl PM MarcUs viNiciUs dE castro alvEs, Mf: 
5808103-1
MaJ PM cEltoN otávio costa dE JEsUs, Mf: 5807859-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 696/2022-saGa
oBJEtivo: Para realizar o transporte de autoridades a casa militar.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): altaMira/Pa
PErÍodo: 27.04.2022
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: ½ (meia)
sErvidor(Es): JosEMar dos saNtos Paiva, Mf: 5961059-1
JosÉ HUMBErto dE MElo JUNior, Mf: 57193016
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 697/2022-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): rEdENÇÃo/Pa
PErÍodo: 24.04 à 01.05.2022
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 7 ½ (sete e meia)
sErvidor(Es): fErNaNdo BEZErra liMa, Mf: 57192679
JosÉ rENato raBElo silva, Mf: 57192661
KaUÊ JosÉ PiMENtEl PoNtEs, Mf: 57174586
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 698/2022-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): ParaGoMiNas E aUrora do Pará/Pa
PErÍodo: 05 à 06.05.2022
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
sErvidor(Es): cEl PM GEraldo MaGEla da silva falcÃo JÚNior, Mf: 
5773989-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 699/2022-saGa
oBJEtivo: Para realizar o transporte de autoridades a casa militar.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): doM EliZEU/Pa
PErÍodo: 22 à 23.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
sErvidor(Es): tEN cEl BM clEdsoN dE soUsa olivEira, Mf: 54185292-1
MaJ BM ZilvaNdro PiNHEiro dE MacEdo, Mf: 571741091
sGt PM iZaias MacHado dos saNtos, Mf: 5578000-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 704/2022-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): BaNNacH/Pa
PErÍodo: 22 à 29.05.2022
QUaNtidadE dE diárias: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
sErvidor(Es): cB PM lUciaNa dos saNtos QUadros, Mf: 57221825-1
3° sGt PM clEBEr JoÃo Gaia saNtos, Mf: 54193191
cB PM WasHiNGtoN dE aviZ cHavEs, Mf: 57222254-1
cB PM EdNEY PErEira dE soUZa, Mf: 4219344-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 705/2022-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): oUrÉM/Pa
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PErÍodo: 01 à 08.05.2022
QUaNtidadE dE diárias: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
sErvidor(Es): cB PM lUÍs GUstavo do NasciMENto, Mf: 57222288-1
sUB tEN PM JosÉ aUGUsto dos saNtos salEs, Mf: 5589134-1
sGt PM arNaldo da coNcEiÇÃo Brito JÚNior, Mf:54195583-1
sGt PM JosÉ claUdio silva alEiXo, Mf: 57059671-5
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 706/2022-saGa
oBJEtivo: Para realizar o transporte de combustivel no caminhão tanque Brutus 03.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraBá/Pa
PErÍodo: 19 à 21.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
sErvidor(Es): 3° sGt BM JacKsoN fraNK silvEira NasciMENto, Mf: 
57173387-1
3° sGt PM alEXaNdrE olivEira dE liMa, Mf: 5701856-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 707/2022-saGa
oBJEtivo: Para apoio a casa militar no transporte de autoridades.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): BrEvEs/Pa
PErÍodo: 25 à 26.04.2022
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 ½ (uma e meia)
sErvidor(Es): EdUardo cEsar corrEa raMos, Mf: 54181015-3
diJoNY olivEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 708/2022-saGa
oBJEtivo: Para realizar o transporte de combustivel no caminhão tanque Brutus 01.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraBá/Pa
PErÍodo: 23 à 25.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
sErvidor(Es): 1° sGt BM raiMUNdo Marcos olivEira fErrEira, Mf: 5397600-1
3° sGt BM JacKsoN fraNK silvEira NasciMENto, Mf: 57173387-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 709/2022-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): iritUia/Pa
PErÍodo: 04 à 06.05.2022
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 ½ (duas e meia)
sErvidor(Es): Maria EliEtE olivEira, Mf: 5205832-4
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 710/2022 –saGa
oBJEtivo: coMPlEMENtaÇÃo a Portaria Nº 666/2022-saGa de 
05.05.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude terem 
permanecido nos municípios saNtarEM/Pa,” B”, À serviço da sEGUP
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saNtarÉM/Pa
PErÍodo: 22 à 23.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação e 01(uma) de pousada
sErvidor (Es): MaJ PM WElliNGtoN alaN dE MacÊdo cHavEs, Mf: 
54185286-2
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) completa
sErvidor (Es): carlos alBErto saldaNHa da silva, Mf: 5958193-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 711/2022 –saGa
oBJEtivo: coMPlEMENtaÇÃo a Portaria Nº 668/2022-saGa de 
05.05.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude terem 
permanecido nos municípios MaraBá/Pa,” B”, À serviço da sEGUP
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraBa/Pa
PErÍodo: 24 à 27.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 03(três) de pousada
sErvidor (Es): sUB tEN BM Marcos clEisoN Barros MartiNs, Mf: 5427991-1
3° sGt PM BrUNo lEoNardo dE fraNÇa GasPar, Mf: 57199641-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 712/2022 –saGa
oBJEtivo: coMPlEMENtaÇÃo a Portaria Nº 423/2022-saGa de 
23.03.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude terem 
permanecido nos municípios saNtarEM/Pa,” B”, À serviço da sEGUP
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saNtarEM/Pa
PErÍodo: 26 à 28.03.2022
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 02(duas) de pousada
sErvidor (Es): MaJ PM WElliNGtoN alaN dE MacÊdo cHavEs, Mf: 54185286-2
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) completa
sErvidor (Es): lEoPoldo da rocHa BarBosa, Mf: 5950597-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 713/2022-saGa
oBJEtivo: á serviço da sEGUP.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BrEvEs/Pa
dEstiNo(s): BElEM/Pa

PErÍodo: 17 à 19.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
sErvidor(Es): sd PM EvErtoN carvalHo coNcEiÇÃo, Mf: 5944693-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 797396

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de MoViMeNtaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº 2022/3 data: 11/05/2022
oriGEM: fisP dEstiNo: cBMPa
descrição: NotEBooK Proc 15 10210U, MEM 8GB,ssd 256GB, tEla 14”, 
WiNd 10 Pro
rP: 67395 a 67396
viNiciUs PiNHEiro carvalHo - dirEtor ordENador do fisP
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - coMaNdaNtE GEral do cBMPa

Protocolo: 797069
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL N.º098/2022 – ccc. objeto: 
NOMEAR o MAJ QOPM RG 33448 HARLEY ALVES DA COSTA, como fiscal do 
contrato administrativo nº 029/2017 – ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa 
e a srª. cÍcEra sElMa dE olivEira dE soUsa, cujo objeto destina-se a 
“locação de imóvel para abrigar a sede do 16º Posto Policial destacado do 
4º BPM na vila sororó, Marabá/Pa”;NoMEar o sUB tEN QPMP rG 26844 
LILAMAR SILVEIRA OLIVEIRA, como fiscal Interino do Contrato Administra-
tivo nº 029/2017-ccc/PMPa;registra-se, publique-se e cumpra-se;Belém/
Pa, 11 de Maio de 2022;ricardo do NasciMENto raMos – tEN cEl 
QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 797219
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 099/2022 – ccc: NoMEar 
o 3º SGT QPMP-O RG 35304 RAFAEL DO CARMO LEAL, como fiscal do Con-
trato administrativo n° 028/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e o 
contratado sr. JosÉ MEssias GoMEs dE MElo; cujo objeto é a aquisição 
de coletâneas de normas vade mecum do militar do estado do pará; regis-
tre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 11 de Maio de 2022, ricardo 
do NasciMENto raMos – tEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 797188
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 100/2022 – ccc: NoMEar 
o 3º sGt QPMP-o rG 32750 otHoN MascarENHas MoNtEiro, como 
fiscal do Contrato Administrativo n° 027/2022-CCC/PMPA, celebrado entre 
a PMPa e a Empresa drivE a iNforMatica ltda; cujo objeto é a aqui-
sição de equipamentos de informática para ser empregados no centro de 
informática e telecomunicações e nas unidades da Polícia Militar do Pará e 
no quartel do comando geral; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/
Pa, 11 de Maio de 2022, ricardo do NasciMENto raMos – tEN cEl 
QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 797395

errata
.

errata da Portaria Nº 29/22/di/dF, coNtida No doE Nº 34.839 
do dia 21/01/2022; oNde LÊ-se: destino: rio de Janeiro-Pa; Leia-se: 
destino: rio de Janeiro-rJ; ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 797217
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
seÇÃo tÉcNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto 
e PessoaL ciViL

errata de Portaria Nº 002/2022 – ssMrPc, 
de 13 de JaNeiro de 2022

PUBLicada No diÁrio oFiciaL Nº 34.830, 
de 14 de JaNeiro de 2022.

a Portaria Nº 002/2022 – ssMrPc de 13 dE JaNEiro dE 2022, publicada 
no diário oficial Nº. 34.830, de 14/01/2022 saiu com incorreções de 
nomes:
onde se lê:
rodriGo fEliPE MoPNtErio saNtos
Leia-se:
rodriGo fEliPE MoNtEiro saNtos
onde se lê:
WillaM EMaNUEl fraGa silva
Leia-se:
WilliaM EMaNUEl fraGa silva
onde se lê:
HErllY JUNior loPEs EstrEla
Leia-se:
HErllY JUNio loPEs EstrEla
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onde se lê:
fáBio avEliNo dE alMiEda
Leia-se:
fáBio avEliNo dE alMEida
onde se lê:
MatHEUa araÚJo da silva
Leia-se:
MatHEUs araÚJo da silva
onde se lê:
allEf silva da cUNHa
Leia-se:
állEf silva da cUNHa
onde se lê:
tHalEs fEliPE da coNcEicao silva
Leia-se:
tHalEs fEliPE da coNcEiÇÃo silva
onde se lê:
carlos tarcisio coUto Barros
Leia-se:
carlos tarcÍsio coUto Barros
onde se lê:
JordaNa vitoria saNtos dos rEis
Leia-se:
JordaNa vitÓria saNtos dos rEis
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 796917
errata da Portaria Nº 1062/22/di/dF, coNtida No doE 
Nº 34.891 do dia 14/03/2022; oNde LÊ-se: servidores: tEN cEl PM 
lindiany Patrciía Batista campos Baia; Leia-se: servidores: tEN cEl 
PM lindiany Patrciía campos Baia; ordENador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 797272
errata da Portaria Nº 50/22/di/dF, contida no doE nº 34.839 do 
dia 21/02/2022; onde Lê-se: servidores: cB PM lorena Marla rabelo 
rodrigues; cPf: 879.753.782-91; valor: r$ 379,80 Leia-se: cB PM lorena 
Marla vieira rabelo; cPf: 879.753.782-91; valor: r$ 379,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 797333

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 002/2019-PMPa; 
EXErcÍcio: 2022; oBJEto: o presente termo aditivo tem como objeto a 
ProrroGaÇÃo do prazo de vigência e rEaJUstE do contrato administra-
tivo nº 002/2019–ccc/PMPa, de locação de imóvel que abriga a sede da 
corregedoria Geral (Belém/Pa), por mais 6 meses, pelo valor total de r$ 
213.218,55 (duzentos e treze mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e 
cinco centavos); data da assinatura: 11/05/2022; vigência: 05/05/2022 
a 04/11/2022; a despesa com este termo ocorrerá da seguinte forma: 
Programa: 1502 – segurança Pública ;ação (projeto/atividade): 26/8270–
realização das ações da corregedoria do sEids; Elemento da despesa: 
33.90.36.15 – outros serviços de terceiros- locação de imóveis; Plano 
interno: 1050008270c.; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários). 
locador: sr. iGor cHaMoN assUMPÇÃo sEliGMaNN; cPf: 564.369.122-
15; ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM 
rG 18044.

Protocolo: 797384

.

.

diÁria
.

Portaria Nº2090/22/di/dF – Objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito (1ª quizena de maio 2022); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: santo antônio de 
tauá-Pa; Período: 29/04 a 14/05/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; servidores: sGt PM Waldomiro ferreira da 
Gama; cPf: 577.450.722-04; valor: r$2.611,20. sGt PM aldo Natalino 
conceição de souza; cPf: 428.248.932-49; valor: r$2.611,20. sGt PM 
charles Palheta da silva; cPf: 381.524.362-91; valor: r$2.611,20. 
sGt PM Josuel Gomes sardinha; cPf: 425.876.702-68; valor: r$2.611,20. 
sGt PM Eduardo augusto das Neves Pereira; cPf: 690.175.142-72 ; 
valor: r$2.611,20. cB PM daniel felipe Portal lopes; cPf: 017.639.752-
31; valor: r$2.571,60. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº2091/22/di/dF – Objetivo: Policiamento e fiscalização de 
trânsito (1ª quizena de maio 2022); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 29/04 
a 14/05/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
servidores: sGt PM George iradir Meireles Braga; cPf: 397.204.892-00 
; valor: r$2.611,20. sGt PM fábio Meireles Braga; cPf: 605.917.732-
87; valor: r$2.611,20. sGt PM robson de sousa Barbosa; cPf: 
818.276.872-15; valor: r$2.611,20. cB PM dênis de carvalho da costa; 
cPf: 000.612.912-93; valor: r$2.571,60. cB PM Jamyson Muniz Pinheiro; 
cPf: 792.425.962-72; valor: r$2.571,60. cB PM fernando rodrigues 
Gonçalves; cPf: 947.822.882-04; valor: r$2.571,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 796973

Portaria Nº2108/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Xinguara-Pa; Período: 26/04 a 03/05/2022; Quantidade de 
diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; servidores: tEN PM fábio de 
castro Gonçalves Zampietro; cPf: 817.832.482-20; valor: r$2.116,65. 
sGt PM ajackson Barbosa tavares; cPf: 679.185.222-49; valor: 
r$1.978,20. sGt PM Joelson souza santos; cPf: 772.965.082-72; valor: 
r$1.978,20. cB PM José cleyson souza dos santos; cPf: 716.474.142-
53; valor: r$1.899,00. cB PM alexandre dos santos oliveira; cPf: 
855.906.902-00; valor: r$1.899,00. sd PM ronaldes de oliveira ferreira; 
cPf: 932.438.392-20; valor: r$1.899,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 797374

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.966 de 11/05/2022, referente à portaria de diária nº 2090/22-
df, gerada em duplicidade, sob o protocolo de publicação: 796714.

Protocolo: 796962

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 002/2022 – PMPa/Pref. 
de Breu Branco/Pa. oBJEto: “Executar o Projeto de supervisão Militar 
Educacional – Polo Breu Branco, a ser realizada junto aos alunos da Escola 
Municipal de Ensino fundamental Gonçalo vieira, localizada à avenida Bo-
lívar s/N, bairro centro, Breu Branco/Pa, com vistas a questão disciplinar, 
orientativa e fomento de valores cívicos, éticos e morais.” assiNatUra: 
05/05/2022. PartEs: PolÍcia Militar do Estado do Pará - cEl QoPM 
JosÉ dÍlsoN MElo dE soUZa JÚNior – comandante Geral da PMPa; 
flávio Marcos MEZZoMo – Prefeito de Breu Branco/Pa.

Protocolo: 797205
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de oFiciais - cFo/PMPa/2020
editaL Nº 59-cFo/PMPa/sePLad, de 11 de Maio de 2022

a PolÍcia Militar do Pará (PMPa) e a sEcrEtaria dE Estado dE 
PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sEPlad), no uso das suas atribuições 
legais e em cumprimento da decisão judicial proferida na ação ordinária, 
processo nº 0803938-07.2022.8.14.0301, torNaM PÚBlica a alteração 
da condição de eliminados para aprovados e não classificados no Resultado  
final da Prova objetiva e relação dos candidatos Habilitados para a 
avaliação da Prova discursiva do concurso público destinado à admissão ao 
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará - CFO/PMPA/2020 
dos candidatos relacionados, nos seguintes termos: 
1. conforme os subitens 11.2.4 e 11.2.4.1 do Edital nº01-cfo/PMPa/
sEPlad, de 12 de novembro de 2020, os candidatos abaixo relacionados 
são considerados aprovados na Prova Objetiva, mas não classificados à 
Prova discursiva, de acordo com o subitem 11.3.2.a) do referido Edital. 
cFo/PMPa (sexo masculino) 

iNscriÇÃo NoMe ordeM de cLassiFicaÇÃo Na 
ProVa oBJetiVa

273102818 diEGo liMa dE olivEira 270

273104776 JErEMias iMBiriBa da silva 292

273101080 Maico aNdErsoN da silva farias 335

273101866 EfrEN BraNcHEs GalvÃo 348

273105350 carlos aNdrE PiNHEiro dos saNtos 404

273100215 lUZivaldo da silva saNtos 423

273101874 rUdivaldo PaNtoJa aBrEU 426

273101116 caio daNiEl liMa arrais 484

273102686 lUcas alMada dE soUsa MartiNs 510

cFo/PMPa (sexo feminino)

iNscriÇÃo NoMe ordeM de cLassiFicaÇÃo Na 
ProVa oBJetiVa

273106136 JaQUEliNE JodaN silva fErrEira 113

2. Este edital destina-se à cumprir a decisão liminar proferida nos autos do 
processo judicial nº 0803938-07.2022.8.14.0301 e, nos termos da referida 
decisão, a condição de “aprovados, mas não classificados”, não implica em 
classificação automática para a prova discursiva, sendo esta uma decisão 
de caráter precário, podendo vir a sofrer alterações até o trânsito em 
julgado do processo.
3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
coroNEl QoPM JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 797405
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°065/2022-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 lUaNa PiMENtEl PiNHEiro, sd PM rG 40968, 
cPf 957.793.532-04, Mf 59075982, auxiliar do serviço social do fasPM, a 
utilizar o adiantamento no valor total de r$ 2.500,00 (dois Mil e Quinhen-
tos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática 
890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 2.000,00 (dois Mil reais) na 
339030 (Material de consumo) e r$ 500,00 (Quinhentos reais) na 339039 
(Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 11 de Maio 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: 796945
Portaria N°066/2022-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 MarcElo GUiMaraEs da silva, sGt PM rG 
14717, cPf 373.029.732-53, Mf 5079381, aNalista tÉcNico dE do-
cUMENtos da cPl do fasPM, a utilizar o adiantamento no valor total 
de r$ 2.750,00 (dois Mil setecentos e cinquenta reais), para despesa 
de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; 
sendo 2.750,00 (dois Mil setecentos e cinquenta reais) na 339039 (serv. 
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, 11 de Maio 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: 797050

diÁria
.

Portaria Nº 083/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver 
necessidade do deslocamento da odoNto MÓvEl dUcato Placa JWE 
6193, para atender a ações itinerantes da alEPa cidadaNia e cac 
itiNEraNtE na sede da sociedade musical portosalvense. fUNdaMENto 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: vigia-
Pa, no período de 12 de Maio de 2022; Quantidade de diárias: 01 diárias 
de alimentação e 01 diárias de pousada; Na categoria “B”; servidor: 
sGt HUMBErto da PaiXÃo laMEira costa; cPf: 480.668.692-15, no 
valor: r$ 174,08; sGt alaN BaHia lEitE; cPf: 751.319.512-91, no 
valor: r$ 174,08. ordENador: raUl ZÊNio GENtil silva; PraZo Para 
PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data dE rEtorNo.

Protocolo: 796941
Portaria Nº 082 /2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: Por haver 
necessidade deste fasPM, de levar artigos Militares e Kits de fraldas, a 
fim de suprir as demandas dos contribuintes, no período de 11 a 14 de 
Maio de 2022. fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: Belém/
Pa destino: Marabá e Parauapebas/Pa; Quantidade de diárias: 04 diárias 
de alimentação e 03 diárias de pousada na categoria “B”; servidores: tc 
Márcio cUNHa GoMEs; cPf: 252.186.382-34, no valor: r$ 1.107,82; 
sGt odENi JosÉ dos saNtos loPEs; cPf: 587.701.862-00, no valor 
r$ 923,16; sGt sidNEY da silva GUErrEiro; cPf: 252.486.502-91, no 
valor r$ 923,16. ordENador: raUl ZÊNio GENtil silva; PraZo Para 
PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data dE rEtorNo

Protocolo: 796863
Portaria Nº 084/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver 
necessidade de realizar a condução de associados e dependentes, a fim 
de acompanha-los para exames e consultas. fUNdaMENto lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: castanhal e Benevides-Pa; destino: 
Belém-Pa, no período de 02, 05 e 06 Maio de 2022; Quantidade de diárias: 
03 diárias de alimentação; Na categoria “B”; servidor: sGt clEYsoN da 
silva costa; cPf: 621.760.212-15, no valor: r$ 395,64. ordENador: 
raUl ZÊNio GENtil silva; PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 
(ciNco) dias aPÓs a data dE rEtorNo.

Protocolo: 796891

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 005/2022 – GaF/sUP.FUNdo, 
de 10 de Maio de 2022

Nome do servidor / rG / cargo do servidor / Mf / cPf
caMilla PoNtEs aZEvEdo / rG: 39745
caP QosPM / Mf: 5911249/1 / cPf: 628.505.552-15
fonte: 0350 (recurso Próprio - superávit) / Natureza da despesa: 33.90.30
valor: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Prazos: aplicação: 60 dias / Prestação de contas: 15 dias
ordenador: lÍsio EdUardo caPEla HErMEs – cEl QosPM
diretor do fUNsaU

Protocolo: 796934

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato - terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
N° 088/2021

data de assinatura: 11/05/2022
objeto: alteração da cláusula décima Primeira do contrato N° 088/2021, 
referente a dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0301000000 – superávit do tesouro
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cBMPa
Elemento de despesa: 339039 – serviço de Pessoa Jurídica
Plano interno: 1050007563c
contratada: iNovarE EMPrEENdiMENtos, coNstrUÇÕEs E sErviÇos ltda
cNPJ: 20.239.662/0001-26
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza - cEl QoBM

Protocolo: 796958

diÁria
.

Portaria Nº 122/diÁria/cedec de 10 de Maio de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM carlos raNGEl valois da 
silva, sGt QBM odraci JosÉ JorGE dE soUZa, sGt QBM isaÍas dE 
soUZa costa, sGt QBM iGor dE liMa Batista, sGt QBM vaNdilsoN 
alvEs dE JEsUs, cB QBM ElisEU BorGEs cavalcaNtE, cB QBM silva-
NEidE da silva sErrÃo E sd QBM lUis EdUardo frEitas dE araÚJo, 
08 (oito) diárias de alimentação e 08 (oito) diárias de Pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 16.838,24 (dEZEssEis Mil, oitocEN-
tos E triNta E oito rEais E viNtE E QUatro cENtavos), por estarem 
seguindo viagem de almerim-Pa para o município de Porto de Moz-Pa, na 
região de integração do Xingu e com diárias do grupo B, no período de 15 
a 23 de maio 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: 797247
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata - PreGÃo 13/2022 PcPa - terMo de HoMoLoGaÇÃo
onde se lê:
item 10
valor Unitário: r$ 26.80 (vinte e seis reais e oitenta centavos)
valor total: r$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais)
Passasse a ler:
item 10
valor Unitário: r$ 2,68 (vinte reais e sessenta e oito centavos)
valor total: r$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais)

Protocolo: 796741
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coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N° 62/2022-Pc/Pa. ModaLidade de LicitaÇÃo: 

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 029/2022.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
sra. PaUlo sErGio NasciMENto farias. cPf nº 277.642.572-49. data 
da assinatura: 03/05/2022. vigência: é a contar da sua assinatura até 
24/06/2022. valor: r$ 8.400,00 (quatro mil e duzentos reais). objeto: 
Contratação da prestação de serviço técnico profissional especializado, 
para atender ao “cUrso dE forMaÇÃo Policiais civis” categoria: 
delegado de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso c-207/2020-sEPlad/
Pc/Pa. Processo nº 2022/292157. orçamento: função Programática: 
40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa: 339036/339047; fon-
te: 0101. contratada: PaUlo sErGio NasciMENto farias.Endereço da 
contratada: rod. augusto Montenegro Km 11, residencial teotônio vilela 
29202, aptº 202, Belém/Pa. ordenadora responsável: ana Michelle Gon-
çalves soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil 
do Estado do Pará.

Protocolo: 797323

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 29/2022-Pc/Pa
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia civil do Estado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o sr. PaUlo sErGio NasciMENto fa-
rias, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 277.642.572-49. oBJEto: 
contratação da prestação de serviço técnico profissional especializado, para 
atender ao “cUrso dE forMaÇÃo dE Policiais civis – categoria: Escri-
vão de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público c-207/2020-sEPlad/Pc/
Pa, como docENtE da disciplina atividade física, das turmas de EPc 03, 
iPc 04, iPc 06 e iPc 12, com carga horária de 120 h/a, no valor unitário 
de r$=70,00 (setena reais), totalizando o valor de r$=8.400,00 (oito mil 
e quatrocentos reais). da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE 
iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se 
no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o 
valor para contratação. valor EstiMado: r$= r$=8.400,00 (oito mil e 
quatrocentos reais). rEcUrsos orÇaMENtários: funcional Programá-
tica: 40101. 06.128.1502.8833; Elemento de despesa: 339036/339047; 
fonte 0101. ordENador rEsPoNsávEl: aNa MicHEllE GoNÇalvEs so-
arEs ZaGalo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do 
Estado do Pará.foro: Belém – Estado do Pará. data: 03/05/2022. aNa 
MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo.chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 797335

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
termo de inexigibilidade de licitação nº 29/2022-Pc/Pa para contratação 
de PaUlo sErGio NasciMENto farias. valor: r$= 8.400,00 (oito mil e 
quatrocentos reais). Belém (Pa) 03 de maio de 2022. aNa MicHEllE GoN-
ÇalvEs soarEs ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia 
civil do Estado do Pará

Protocolo: 797340

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 138/2022 de 11 de Maio de 2022 – GaB/dG – PcP
o dirEtor-GEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNsidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNsidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rEsolvE:
Designar como fiscal a servidora BIANCA DELAMARE PASSINHO ALCÂN-
tara, Perita criminal, matrícula nº 55587736-3, e como suplente o ser-
vidor Mario fraNcisco GUZZo JUNior, Perito criminal, matrícula nº 
54185405-1, do contrato administrativo nº 027/2022 – PcP, celebrado 
com a empresa safElocK ProdUtos dE sEGUraNÇa iNdÚstria E co-
MÉrcio ltda, que tem por objeto a aquisição de Envelopes e lacres de 
segurança para Manutenção e custodia e integridade de Evidências, para 
atender as necessidades desta Polícia Cientifica do Pará, conforme vigência 
do contrato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PolÍcia ciENtÍfica do Pará – PcP, 11 de maio de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 797197

errata
.

errata da Portaria Nº 117/2022 de 06.05.2022, PUBLicada 
No doe Nº 34.966 de 11.05.2022.

onde se lê:
17 de Maio de 1999 á 16 de Maio de 2002
Leia – se:
17 de Maio de 2002 á 16 de Maio de 2005
Edvaldo rodriGUEs dE castro
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 796765

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 38/2022 – PcePa | Pae 
Nº 2021/1254157

objeto: aquisição de equipamentos tecnológicos para o atendimento das 
demandas relacionadas à reestruturação da área da computação forense 
da Polícia Científica do Pará.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UasG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UasG 925453)
data de abertura: 24 de maio de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da silva Mascarenhas

Protocolo: 797060

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022 - Pae: 2021-89403
Objeto: Aquisição de acervo bibliográfico para adequação da biblioteca 
“Maria do Ceo de A. Delduque Pinto”, da Policia Científica do Pará.
comunicamos aos interessados que a licitação em epígrafe, restou fracassada.
Maria do socorro da silva de almeida
Pregoeira - PcEPa
Pregão Eletrônico nº 034/2022/ PaE: 2021/1254157
objeto: aquisição de equipamentos tecnológicos para o atendimento das 
demandas relacionadas à reestruturação da área da computação forense 
da Polícia Científica do Pará.
comunicamos aos interessados que a licitação em epígrafe, restou fracassada
lidiane Nascimento Gomes
Pregoeira - PcEPa
Pregão Eletrônico nº 035/2022 - PaE: 2021/1442325
objeto: contratação de empresa para fornecimento de materiais ( carimbos 
e cópias de chave) para atendimento da demanda anual estimada da sede, 
Unidades Regionais e Núcleos Avançados desta Polícia Científica do Pará.
comunicamos aos interessados que a licitação em epígrafe, restou fracassada.
Maria do socorro da silva de almeida
Pregoeira - PcEPa

Protocolo: 797035

diÁria
.

Portaria N°. 737/ 2022
carMEN lUcila MElo Brito BElicHa foNsEca
MatrÍcUla: 5233062/1
carGo: Perito criminal
ElZEMar MartiNs riBEiro rodrGUEs
MatrÍcUla: 57225359/1
carGo: Perito criminal
Maria do socorro costa
MatrÍcUla: 590597/3
carGo: auxiliar técnico de Perícias
racHEl UllMaNN lEitE iEsPa
MatrÍcUla: 57206984
carGo: Perito criminal
cidadE: sta.iZaBEl do Pará - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 06/04/2022
oBJEtivo: colEtar MatErial BioloGico.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 744/ 2022
Josias viaNa dE alMEida
MatrÍcUla: 5915339/1
carGo: Motorista
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 29/03/2022 a 30/03/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEicUlo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 743/ 2022
Eric da silva NasciMENto
MatrÍcUla: 54188321/1
carGo: Perito criminal
cidadE: sta.iZaBEl do Pará - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 13/04/2022
oBJEtivo: coletar material biológico.
dr. cElso da silva MascarENHas
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Portaria N°. 746/ 2022
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MatrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 10/04/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEicUlo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797211
Portaria N°. 728/ 2022

aNtoNio raNilsoN BraGa da silva
MatrÍcUla: 5955834/1
carGo: auxiliar operacional
EUdEto alvEs GoMEs JUNior
MatrÍcUla: 5955847
carGo: auxiliar operacional
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 16/04/2022
oBJEtivo: rEaliZar rEMoÇÃo cadavÉrica.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 733/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErEs
MatrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: castaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/04/2022 a 11/04/2022
oBJEtivo: aUXiliar Na NEcroPsia .
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 723/ 2022
aNtÔNio Marcio fEliX liNo
MatrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: saNtarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/04/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEicUlo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 721/ 2022
fraNcisco italo castElo dias
MatrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/03/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEicUlo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797172
Portaria N°. 734/ 2022

MUrilo YUri PiNHEiro EllErEs
MatrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: castaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 14/04/2022 a 15/04/2022
oBJEtivo: aUXiliar Na NEcroPsia .
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 725/ 2022
fraNcisco italo castElo dias
MatrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 11/04/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEicUlo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 736/ 2022
GaBriEllE virGiNia fErrEira cardoso
MatrÍcUla: 5958368
carGo: Perito criminal
MarcElo da silva E silva
MatrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diárias: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 21/03/2022 a 25/03/2022
oBJEtivo: PartciPar da EQUiPE PEricial .
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 731/ 2022
aNdrÉ lEaNdro dE MElo
MatrÍcUla: 5848156/1
carGo: Perito criminal
BrUNo rodriGUEs da silva
MatrÍcUla: 57192600/3
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: s.caEtaNo odivElas - Pa
diárias: 15 1/2 (Quize e meia) PErÍodo: 31/03/2022 a 15/04/2022
oBJEtivo: rEaliZar PEricia tEcNica .
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797155

Portaria N°. 711/ 2022
Eric da silva NasciMENto
MatrÍcUla: 54188321/1
carGo: Perito criminal
cidadE: sta.iZaBEl do Pará - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 06/04/2022
oBJEtivo: coletar material biologico.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 715/ 2022
aNtÔNio Marcio fEliX liNo
MatrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: saNtarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 08/04/2022
oBJEtivo: conduzir veiculo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 717/ 2022
aMilcar BaPtista tocaNtiNs JUNior
MatrÍcUla: 54188135/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 06 1/2 (seis e meia) PErÍodo: 23/03/2022 a 29/03/2022
oBJEtivo: operação Parauau.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 713/ 2022
GilsoN riBEiro MaGalHÃEs cic: 657.028.592-00
MatrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: sÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 11/04/2022 a 13/04/2022
oBJEtivo: conduzir viatura.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797123
Portaria N°. 708/ 2022

JEffErsoN NUNEs PiMENtEl
MatrÍcUla: 59558761
carGo: auxiliar operacional
JEssica fErrEira da silva
MatrÍcUla: 5955860/1
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: BElÉM - Pa
diárias: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 10/04/2022 a 12/04/2022
oBJEtivo: translado de material biologico.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 714/ 2022
MarcElo iaGHi salaME
MatrÍcUla: 5832209/1
carGo: Perito criminal
cidadE: sÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 11/04/2022 a 13/04/2022
oBJEtivo: Participar de risP.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 707/ 2022
JassoNclEr NasciMENto PErEira
MatrÍcUla: 5955867/1
carGo: auxiliar operacional
raMoN fUrtado dE PaUla
MatrÍcUla: 5955859
carGo: auxiliar operacional
cidadE: GoiaNÉsia do Pará - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/04/2022 a 14/04/2022
oBJEtivo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 712/ 2022
aNsElMo rodriGUEs dos saNtos
MatrÍcUla: 57195422/1
carGo: Motorista
cristiaN dioGo saraiva vascoNcElos
MatrÍcUla: 57196373/3
carGo: auxiliar técnico de Perícias
daNiEllE BrUNNa riBEiro cHaGas cartaXo
MatrÍcUla: 5958491/1
carGo: Perito criminal
Joao soUZa riBEiro JUNior
MatrÍcUla: 5955624/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: JacUNda - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 10/04/2022
oBJEtivo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797133
Portaria N°. 741/ 2022

MacHZaNor foNsEca da costa
MatrÍcUla: 5158184/1
carGo: auxiliar técnico de Necrópsia
MarcElo aYaN fErrEira
MatrÍcUla: 541803254
carGo: Médico legista
cidadE: salvatErra - Pa
diárias: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 12/04/2022 a 14/04/2022
oBJEtivo: rEaliZar PEricia .
dr. cElso da silva MascarENHas
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Portaria N°. 740/ 2022
JoÃo Batista saNtaNa MaGNo
MatrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
JoÃo MarcElo cristiaNo liMa olivEira
MatrÍcUla: 57190929/1
carGo: Motorista
cidadE: sta.iZaBEl do Pará - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 06/04/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEicUlo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 720/ 2022
JoaQUiM Batista frEitas dE araÚJo
MatrÍcUla: 5156823/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/04/2022 a 14/04/2022
oBJEtivo: rEaliZar PEricia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 730/ 2022
GilsoN riBEiro MaGalHÃEs
MatrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
ritEl JorGE carvalHo alMEida
MatrÍcUla: 57190558
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diárias: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 07/04/2022 a 09/04/2022
oBJEtivo: traNslado dE MatErial BioloGico.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797140
Portaria N°. 747/ 2022

MaNoEl fraNcisco fErrEira MarQUEs JUNior
MatrÍcUla: 57195147
carGo: Motorista
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 14/04/2022
oBJEtivo: conduzir veiculo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 745/ 2022
aNtÔNio carlos riBEiro da silva
MatrÍcUla: 5941895
carGo: Motorista
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 30/03/2022
oBJEtivo: ficar a disposição.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 665/ 2022
aNdrÉ MoNtEiro dos saNtos
MatrÍcUla: 5955561
carGo: auxiliar operacional
Marcos PaUlo UcHoa da silva
MatrÍcUla: 5914930
carGo: Gerente
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 01/04/2022
oBJEtivo: apoio técnico.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE,
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 750/ 2022
sYlvio cEZar cardoso dE castro lEÃo
MatrÍcUla: 54188034/1
carGo: Perito criminal
cidadE: MUaNa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 11/04/2022 a 16/04/2022
oBJEtivo: Participar equipe pericial.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797242
Portaria N°. 564/ 2022

adriaNa QUiNtiliaNo dE Brito
MatrÍcUla: 5951969
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 14/04/2022 a 18/04/2022
oBJEtivo: ficar a disposição.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 503/ 2022
fErNaNdo artHUr rodriGUEs dias
MatrÍcUla: 5833450/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNas - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 20/04/2022 a 30/04/2022
oBJEtivo: ficar a disposição.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 504/ 2022
HÉlio roBErto GoNÇalvEs
MatrÍcUla: 5745756/2
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNas - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/04/2022 a 20/04/2022
oBJEtivo: ficar a disposição.
dr. cElso da silva MascarENHa

Portaria N°. 617/ 2022
JUdYssoN allaN olivEira dE Brito
MatrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: tUcUrUÍ - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 23/04/2022 a 01/05/2022
oBJEtivo: realizar perícia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797383
Portaria N°. 739/ 2022

HEBErt rodriGo da silva riBEiro
MatrÍcUla: 55587510-2
carGo: auxiliar técnico de Perícias
HErcUlaNo dE fiGUEirEdo MarÇal
MatrÍcUla: 57225362
carGo: Perito criminal
cidadE: BarcarENa - Pa
diárias: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 02/05/2022 a 05/05/2022
oBJEtivo: rEaliZar PEricia tÉcNica .
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 683/ 2022
roMUlo rossiNE dos saNtos Brito
MatrÍcUla: 5952549
carGo: Perito criminal
cidadE: itaitUBa - Pa
diária: 07 1/2 (sete e meia) PErÍodo: 01/05/2022 a 08/05/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 384/ 2022
HÉlio roBErto GoNÇalvEs
MatrÍcUla: 5745756/2
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNas - Pa
diária: 16 1/2 (dezesseis e meia) PErÍodo: 15/03/2022 a 31/03/2022
oBJEtivo: ficar a disposição.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 589/ 2022
Maria aldilENE dos saNtos costa
MatrÍcUla: 73504217
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 14/04/2022 a 18/04/2022
oBJEtivo: ficar a disposição.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797371
Portaria N°. 725/ 2022

fraNcisco italo castElo dias
MatrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 11/04/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEicUlo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 757/ 2022
ádsoN WENdEr dE JEsUs soUsa tErtUliNo
MatrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
aMiltoN farias saNtos
MatrÍcUla: 5895905-1
carGo: auxiliar técnico de Perícias
WElliNGtoN fErrEira BaltaZar
MatrÍcUla: 60205681
carGo: Motorista
WilliaMs dE soUsa QUiNtiNo
MatrÍcUla: 80846414
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: PraiNHa - Pa
diárias: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 01/04/2022 a 04/04/2022
oBJEtivo: realizar pericia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 784/ 2022
clEBErtoN saNtos MENdEs
MatrÍcUla: 5958632
carGo: Perito criminal
cidadE: tUcUrUÍ - Pa
diária: 04 (Quatro) PErÍodo: 01/05/2022 a 05/05/2022
oBJEtivo: ficar a disposição.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 829/ 2022
ritEl JorGE carvalHo alMEida
MatrÍcUla: 57190558
carGo: assistente administrativo
YUrE dE soUsa liMa
MatrÍcUla: 5920444/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/05/2022 a 06/05/2022
oBJEtivo: translado de material biologico.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797354



72  diário oficial Nº 34.968 Quinta-feira, 12 DE MAIO DE 2022

Portaria N°. 812/ 2022
aNtÔNio Marcio fEliX liNo
MatrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: saNtarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/04/2022
oBJEtivo: conduzir veiculo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 791/ 2022
alcivaN carvalHo alMEida
MatrÍcUla: 5937908/1
carGo: Motorista
JEffErsoN NUNEs PiMENtEl
MatrÍcUla: 59558761
carGo: auxiliar operacional
cidadE: tailaNdia - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 21/04/2022 a 22/04/2022
oBJEtivo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 787/ 2022
clEBisoN da silva soUsa
MatrÍcUla: 5955817/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: altaMira - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 09/04/2022
oBJEtivo: conduzir viatura.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 789/ 2022
EliEl MiGlio Maia
MatrÍcUla: 5948599
carGo: Motorista
MatEUs cavalcaNtE dE olivEira
MatrÍcUla: 5959973
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/04/2022 a 18/04/2022
oBJEtivo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797253
Portaria N°. 785/ 2022

rosivaN dE JEsUs BarrEto
MatrÍcUla: 5890504/1
carGo: Motorista
cidadE: saliNoPÓlis - 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°. 749/ 2022
GUilHErME da silva saNtos
MatrÍcUla: 5958630
carGo: Perito criminal
cidadE: PraiNHa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 11/04/2022 a 15/04/2022
oBJEtivo: realizar perícia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 810/ 2022
Márcio Willis PErEira MorEira
MatrÍcUla: 5832195/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 08/04/2022
oBJEtivo: Participar de equipe pericial.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 773/ 2022
tHiaGo fErrEira da silva
MatrÍcUla: 5925331/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: castaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 14/04/2022 a 15/04/2022
oBJEtivo: remover cadaver.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797267
Portaria N°. 794/ 2022

MaiK NEvEs da crUZ
MatrÍcUla: 5892890
carGo: Motorista
cidadE: tUcUrUÍ - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/04/2022 a 21/04/2022
oBJEtivo: conduzir veículo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 798/ 2022
silvio aNdrÉ liMa da coNcEiÇÃo
MatrÍcUla: 54188033/1
carGo: Perito criminal
cidadE: MoJÚ - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 11/04/2022 a 13/04/2022
oBJEtivo: Participar de equipe pericial.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 799/ 2022
ENaldo lUiZ dE MElo fErrEira
MatrÍcUla: 54188037/1
carGo: Perito criminal
NilsoN cÉsar corrÊa PadilHa
MatrÍcUla: 54187631/1
carGo: Perito criminal
cidadE: sÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diárias: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 01/04/2022 a 04/04/2022
oBJEtivo: Participar de equipe pericial.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 796/ 2022
dUrval PoNtEs fErrEira
MatrÍcUla: 5187990/2
carGo: Perito criminal
JoÃo Batista saNtaNa MaGNo
MatrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
cidadE: PortEl - Pa
diárias: 06 1/2 (seis e meia) PErÍodo: 07/04/2022 a 13/04/2022
oBJEtivo: Participar de equipe pericial.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797285
Portaria N°. 814/ 2022

aNtoNio ErcilEi dE aNdradE
MatrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar técnico de Perícias
carlos fErNaNdo dE MElo loPEs
MatrÍcUla: 5689376/2
carGo: Perito criminal
cidadE: Nova tiMBotEUa - Pa
diárias: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 18/04/2022 a 22/04/2022
oBJEtivo: realizar perícia técnica.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 813/ 2022
lidiaNE Batista fErrEira sHiMoN
MatrÍcUla: 57225375
carGo: auxiliar técnico de Perícias
WistoN aParEcido silva dos saNtos
MatrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diárias: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 13/04/2022 a 15/04/2022
oBJEtivo: translado de material biologico.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 815/ 2022
WElliNGtoN dE soUZa silva
MatrÍcUla: 5963351
carGo: Motorista
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 20/04/2022 a 22/04/2022
oBJEtivo: conduzir veículo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 817/ 2022
JoÃo MarcElo cristiaNo liMa olivEira
MatrÍcUla: 57190929/1
carGo: Motorista
cidadE: tUcUrUÍ - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 21/04/2022 a 24/04/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEicUlo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797296
Portaria N°. 819/ 2022

WElliNGtoN dE soUZa silva
MatrÍcUla: 5963351
carGo: Motorista
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 26/04/2022 a 28/04/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEicUlo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 820/ 2022
WistoN aParEcido silva dos saNtos
MatrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 21/04/2022 a 24/04/2022
oBJEtivo: lEvar aParElHos cElUlarEs .
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 644/ 2022
lUciaNo dE araUJo alBUrQUErQUE
MatrÍcUla: 5955563
carGo: auxiliar operacional
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 01/04/2022
oBJEtivo: conduzir veículo.
dr. cElso da silva MascarENHas
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Portaria N°. 645/ 2022
lUciaNo dE araUJo alBUrQUErQUE
MatrÍcUla: 5955563
carGo: auxiliar operacional
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/03/2022
oBJEtivo: conduzir veiculo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797306
Portaria N°. 824/ 2022

adriaNa QUiNtiliaNo dE Brito
MatrÍcUla: 5951969
carGo: auxiliar operacional
cidadE: tUcUrUÍ - Pa
diária: 06 1/2 (seis e meia) PErÍodo: 01/05/2022 a 07/05/2022
oBJEtivo: visita tEcNica .
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 782/ 2022
rosivaN dE JEsUs BarrEto
MatrÍcUla: 5890504/1
carGo: Motorista
cidadE: tUcUrUÍ - Pa
diária: 06 1/2 (seis e meia) PErÍodo: 01/05/2022 a 07/05/2022
oBJEtivo: conduzir veículo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 797391

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1612/2022-daF/cGP, de 03/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/455448;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do município de 
canaã dos carajás para o município de ourilândia do Norte - 16/05 à 
10/06/2022, a fim de realizar atendimento de vistoria veicular.

nome 0. matricula
José William da silva santos 1. 57201980/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1630/2022-daF/cGP, de 03/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/454629;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias 
a servidora abaixo especificada referente ao deslocamento do Município 
de abaetetuba para o município de igarapé- Mirim no período de 16/05 à 
10/06/2022, a fim de realizar vistoria veicular, na CIRETRAN do referidom 
municipio.

nome matricula
silvia cristina vilhena Pinheiro 57201348 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1629/2022-daF/cGP, de 03/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/504501;;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
cássia ribeiro Borges , matrícula nº 57211536/1, no cargo de vistoriador, 
lotada na Gviv/sEdE.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
70,00 (SETENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de transpor-
te no municipio de vigia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-70,00

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 16/05 à 10/06/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 1611/2022-daF/cGP, de 03/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/513964;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de vinte e duas (22) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento de Belém para os municípios 
de tailândia - 13/05 à 18/05/2022, salinópolis – 20/05 a 25/05/2022, são 
Miguel do Guamá – 27/05 a 01/06/2022 e curuça – 03/06 a 08/06/2022, 
a fim de realizar atendimento de habilitação na Banca Itinerante de 1ª Fase 
nos referidos municípios.

nome matricula
Waldir de azevedo repolho 54194159/2

Patrick fialho vieitas 57196230/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 797397
Portaria Nº 1795/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 

GeraL, 11/05/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO a classificação do servidor, ocupante do Cargo de Agente 
de fiscalização de trânsito, nomeado pelo concurso c-177 e a assinatura 
do termo de opção de lotação junto a este departamento,
r E s o l v E:
lotar a servidor Mara NatalY cHavEs dos saNtos, ocupante do cargo 
de agente de fiscalização de trânsito, matrícula 5958509/1, na cirEtraN 
“A” de Bragança, obedecido à ordem de classificação no Concurso C-177 
e a assinatura do termo de opção de lotação junto a este departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 23/05/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUsa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 1794/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, 11/05/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO a classificação do servidor, ocupante do Cargo de Agente 
de fiscalização de trânsito, nomeado pelo concurso c-177 e a assinatura 
do termo de opção de lotação junto a este departamento,
r E s o l v E:
lotar o servidor iGor saNtos soarEs, ocupante do cargo de agente de 
fiscalização de trânsito, matrícula 5958748/1, na cirEtraN “a” de Bra-
gança, obedecido à ordem de classificação no Concurso C-177 e a assina-
tura do termo de opção de lotação junto a este departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 23/05/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUsa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 1791/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, 11/05/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO a classificação do servidor, ocupante do Cargo de Agente 
de fiscalização de trânsito, nomeado pelo concurso c-177 e a assinatura 
do termo de opção de lotação junto a este departamento,
r E s o l v E:
lotar o servidor BrUNo alEssaNdro viEira, ocupante do cargo de 
agente de fiscalização de trânsito, matrícula 5938909/2, na cirEtraN 
“A” de Marabá, obedecido à ordem de classificação no Concurso C-177 e 
a assinatura do termo de opção de lotação junto a este departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 26/05/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUsa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 1792/2022-dG/cGP,GaBiNete da diretoria 
GeraL, 11/05/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO a classificação do servidor, ocupante do Cargo de Agente 
de fiscalização de trânsito, nomeado pelo concurso c-177 e a assinatura 
do termo de opção de lotação junto a este departamento,
r E s o l v E:
lotar o servidor saMartHoNY HENriQUE da silva cordEiro, ocupan-
te do cargo de agente de fiscalização de trânsito, matrícula 5959074/1, 
na CIRETRAN “A” de Bragança, obedecido à ordem de classificação no Con-
curso c-177 e a assinatura do termo de opção de lotação junto a este 
departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 23/05/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUsa coElHo
diretora Geral
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Portaria Nº 1793/2022-dG/cGP,GaBiNete da diretoria 
GeraL, 11/05/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO a classificação do servidor, ocupante do Cargo de Agente 
de fiscalização de trânsito, nomeado pelo concurso c-177 e a assinatura 
do termo de opção de lotação junto a este departamento,
r E s o l v E:
lotar o servidor MadsoN WilliaM riBEiro da silva, ocupante do cargo 
de agente de fiscalização de trânsito, matrícula 5958753/1, na cirEtraN 
“A” de Bragança, obedecido à ordem de classificação no Concurso C-177 
e a assinatura do termo de opção de lotação junto a este departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 23/05/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUsa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 797368
Portaria Nº 1761/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 

GeraL, 10/05/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 036/2022-rENa-
cH-dEtraN, datado de 04/05/2022, e demais despachos no Processo 
2022/541879,
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora rafaela Gaspar Maciel costa, assistente de trânsito, 
matrícula 57190681/1, para responder pela Gerência do sistema rENacH 
deste departamento, no período de 01/06 a 30/06/2022, durante as férias 
do titular.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/06/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUsa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 797377
Portaria Nº 1745/2022-dG/cGP, de 09/05/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E s o l v E:
dEsiGNar o servidor JosÉ MaUrÍcio rocHa, agente de fiscalização de 
trânsito, matrícula 3162630/4, como integrante da comissão de Exami-
nadores instituída pela Portaria 3728/2021-dG/dEtraN/Pa, publicada no 
doE 34.751, de 28/10/2021, para desenvolver as atividades de Examina-
dor de trânsito, na cirEtraN “a” de Marabá, no período de 11/05/2022 
a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 11/05/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENata MirElla frEitas G. dE soUsa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 796740

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1787/2022-daF/cGP,BeLÉM, 11/05/2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNsidEraNdo os termos constantes no Processo 2022/520111, deferin-
do a concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora raimunda da silva rodrigues, assistente de ad-
ministração, matrícula 3266362/1, lotada na Gerência de Benefícios e as-
sistência social, trinta (30) dias de licença Prêmio, no período de 09/05 
a 07/06/2022, referentes ao triênio 2008/2011, de acordo com a lei 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 09/05/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1747/2022-daF/cGP, BeLÉM, 09/05/2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNsidEraNdo os termos constantes no Processo 2019/288178, deferin-
do a concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora lydia Maria fernandez dantas, técnica, matrícu-
la 3265528/1, lotada na cirEtraN “a” de castanhal, trinta (30) dias de 
licença Prêmio, no período de 17/05 a 15/06/2022, referentes ao triênio 
2005/2008, de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 17/05/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1772/2022-daF/cGP, BeLÉM, 10/05/2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 14, no Proces-
so 2020/910151, reconhecendo que o direito do servidor à concessão da 
licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor carlos alBErto dos saNtos GUrJÃo, auxiliar 
de serviços Gerais, matrícula 3266460/1, lotado na coordenadoria do Nú-
cleo das cirEtraN’s, sessenta (60) dias de licença Prêmio, no período de 

04/07 a 01/09/2022, referentes ao triênio 04.02.2005/2008 (30 dias) e 
04.02.2008/2011 (30 dias), de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 
de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 04/07/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 797350

.

.

coNVÊNio
.

Portaria Nº 1769/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, eM 10/05/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 184/2022-cNcir-dE-
traN, de 20/04/2022, e demais despachos no Processo 2022/477212,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor Walkimar de oliveira Novaes, matrícula 80845456/2, 
para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do 
termo de cessão de Uso nº 001/2021, para atestar despesas referente ao 
funcionamento da cirEtraN “B” de cametá, bem como, dos respectivos 
termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações 
que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme 
acordados.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/03/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 1797/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, eM 11/05/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 210/2022-cNcir-dE-
traN, de 05/05/2022, e demais despachos no Processo 2022/545038,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor José Justo dos santos ramos Júnior, matrícula 
5953249/1, para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução 
do objeto do Contrato de Locação de Imóvel nº 039/2022, firmado entre 
este departamento e a lotEadora Portal dE caPaNEMa rEsidENcE 
sPE ltda, para funcionamento da cirEtraN “a” de capanema, bem como, 
dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir 
modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os ser-
viços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 28/04/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 1782/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, eM 11/05/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 183/2022-cNcir-dE-
traN, de 20/04/2022, e demais despachos no Processo 2022/477044,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor antonio francisco de souza Jambo, matrícula 
55590240/3, para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução 
do objeto do Contrato de Locação de Imóvel nº 026/2022, firmado entre 
este departamento e a Empresa Jari cElUlosE, PaPEl E EMBalaGEM 
s.a, para funcionamento da cirEtraN “B” de almeirim, bem como, dos 
respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir 
modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os ser-
viços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 06/04/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 1785/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, eM 11/05/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 202/2022-cNcir-dE-
traN, de 04/05/2022, e demais despachos no Processo 2022/538428,
rEsolvE:
dEsiGNar a servidora rosângela Noriko oda dias, matrícula 5946545/1, 
para proceder à fiscalização, acompanhamento e atesto das despesas refe-
rente ao funcionamento da cirEtraN “B” de Barcarena, competindo-lhes 
a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, 
e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 1766/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, eM 10/05/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 182/2022-cNcir-dE-
traN, de 20/04/2022, e demais despachos no Processo 2022/476892,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor ribamar Gonçalves Pinheiro, matrícula 57226932/2, 
para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto 
do Contrato de Locação de Imóvel nº 023/2012 – 5ª TAC, firmado entre 
este departamento e o locador NoEl do NasciMENto riBEiro, para 
funcionamento da cirEtraN “B” de Xinguara, bem como, dos respectivos 
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termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações 
que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme 
acordados.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 22/03/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 1765/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, eM 10/05/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 182/2022-cNcir-dE-
traN, de 20/04/2022, e demais despachos no Processo 2022/476892,
rEsolvE:
rEvoGar a Portaria 2956/2021-dG/cGP, que designou o servidor Paulo 
Sérgio Araújo Barreto, matrícula 5418690/1, para proceder à fiscalização e 
acompanhamento da execução do objeto do contrato de locação de imó-
vel nº 023/2012 – 5ª TAC, firmado entre este Departamento e o Locador 
NoEl do NasciMENto riBEiro, para funcionamento da cirEtraN “B” de 
Xinguara, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a 
prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e 
ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 22/03/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 1797/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, eM 11/05/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 210/2022-cNcir-dE-
traN, de 05/05/2022, e demais despachos no Processo 2022/545038,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor José Justo dos santos ramos Júnior, matrícula 5953249/1, 
para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do Con-
trato de Locação de Imóvel nº 039/2022, firmado entre este Departamento e a 
lotEadora Portal dE caPaNEMa rEsidENcE sPE ltda, para funcionamento 
da cirEtraN “a” de capanema, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua 
fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 28/04/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Protocolo: 797342

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1655/2022-daF/cGP, de 04/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/514840;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor Max 
Elimiliano leite rodrigues, matrícula nº 57201304/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciasi e de pronto pagamento decorrentes de atividades diarias de fisca-
lização desenvolvidas no municipio de canaã dos carajás.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
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 25/05 à 06/06/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1658/2022-daF/cGP, de 04/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/509406;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
davi de castro e silva, matrícula nº 57201909/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-400,00 
(QUATROCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergenciasi e 
de pronto pagamento decorrentes de atividades diarias de fiscalização desenvol-
vidas nos municipios de floresta do araguaia e santa Maria das Barreiras.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 15/05 à 03/06/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1659/2022-daF/cGP, de 04/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/487112;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Marco antonio carvalho Quaresma, matrícula nº 57202004/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
800,00 (OITOCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciasi e de pronto pagamento decorrentes de atividades diarias de fisca-
lização desenvolvidas no municipio de Moju.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-600,00
3339036-r$-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 04/05 à 29/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 796848

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1587/2022-daF/cGP, de 02/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/507212;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E dois E MEia (22 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Marabá para os municípios de Eldorado dos carajás – 21/05 
à 01/06/2022, Curionópolis/Marabá – 02/06 à 12/06/2022, a fim de de-
sempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dto, nos referido municipios.

nome matricula
luís carlos cruz Bezerra 5117410 /4
luzinaldo Batista frança 57201996 /1

Marcos divino da silva silva 57201715 /1
Wellington de souza costa 57201809 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1598/2022-daF/cGP, de 02/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/505057;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de QUatorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
Itaituba para o município de Placas no período de 11 à 25/05/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dto, no referido munici-
pio, em especial participar das ações da “operação segurança por todo o 
Pará – segup.

nome matricula
antonio carlos almeida santos 57214204 /2

José de arimatéia corrêa fernandes Júnior 57208444 /2
vonildo soares dos santos 57227326 /1

Willian cândido félix 57224024 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1599/2022-daF/cGP, de 02/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/506361;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E sEis E MEia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
castanhal para o município de Marabá no período de 16/05 à 11/06/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operação de Fisca-
lização de trânsito, em cumprimento a programação da dto, no referido 
municipio, e no atendimento ao Oficio nº 043/2020 – DIRTEC/SETRAN.
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nome matricula
Evanildo dos santos Moraes 5143861 /2

fábio Henrique Magno Monteiro 54191618 /2
Jézio Nunes de sousa 57226852 /1

Maria da Paixão Gusmão Pantoja dos santos 57201981 /1
rudajar vieira cabral 57217183 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1600/2022-daF/cGP, de 02/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/506248;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E dois E MEia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
conceição do araguaia para os municípios de floresta do araguaia - 12 à 
23/05/2022, santa Maria das Barreiras/conceição do araguaia – 24/05 à 
03/06/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ção de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da dto, 
no referido municipio, em especial para participar das ações da “operação 
segurança por todo Pará -sEGUP”.

nome matricula
leikhan Moraes sousa 57201999 /1
rodrigo lima Barros 57202029 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1602/2022-daF/cGP, de 02/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/506613;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E sEis E MEia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
castanhal para o município de Goianésia do Pará no período de 16/05 à 
11/06/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ção de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da dto, 
no referido municipio, e no atendimento do Oficio nº 043/2020-DIRTEC/
sEtraN.

nome matricula
alessandro saraiva tavares 57217202 /1

Edimilson silva sousa 57227294 /1
João carlos rodrigues da silva 57175075 /2

Patrick siqueira ribeiro 57217176 /1
robson Machado Paiva 57200274 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 796844

FÉrias
.

Portaria Nº 1779/2022-daF/cGP, BeLÉM, 11/05/2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito as férias concedidas pela Portaria 2480/2021-daf/
cGP, ao servidor arNaldo rodriGUEs GaMa, coordenador, matrí-
cula 5948209/1, lotado no Núcleo de controle interno, trinta (30) dias 
de fÉrias, no período de 01/09 a 30/09/2021, referentes ao exercício 
26.04.2020/2021.
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Portaria Nº 1780/2022-daF/cGP, BeLÉM, 11/05/2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor arNaldo rodriGUEs GaMa, coordenador, ma-
trícula 5948209/1, lotado no Núcleo de controle interno, trinta (30) dias 
de fÉrias, no período de 17/01 a 15/02/2022, referentes ao exercício 
26.04.2020/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 17/01/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1699/2022-daF/cGP, BeLÉM, 06/05/2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memorando n°230/2022-GE-
Bra, datado de 06/05/2022, protocolado sob o nº 2022/552195,

r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor JosÉ caMPElo dE MoraEs, auxiliar de serviços Gerais, 
matrícula 3267911/1, lotado na cirEtraN “a” Bragança, trinta (30) dias de fÉrias, 
no período de 01.06 a 30.06.2022, referentes ao exercício 31.05.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/06/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1773/2022-daF/cGP, BeLÉM, 10/05/2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memorando n°101/2022-c-
cPENal, datado de 10/05/2022, protocolado sob o nº 2022/572128,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora ariadNE olivEira Mota dUraNs, assistente de 
trânsito, matrícula 55588530/1, lotada na coordenadoria de controle de 
Penalidades, trinta (30) dias de fÉrias, no período de 01.06 a 30.06.2022, 
referentes ao exercício 02.05.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/06/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 797309

editaL de NotiFicaÇÃo
editaL de NotiFicaÇÃo de iNstaUraÇÃo

de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de trânsito do 
Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria Nº 1905/2017/
dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformidade com os artigos 
261 do código de trânsito Brasileiro c/c o art. 23 da resolução nº 723/2018 
do conselho Nacional de trânsito – coNtraN, após esgotadas as tentativas de 
ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA AOS CONDUTORES 
aBaiXo rElacioNados que foi instaurado processo administrativo visando a 
aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
vossa senhoria poderá apresentar defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data da publicação deste edital, ficando assegurado o direito de 
utilizar todos os meios de provas permitidos em lei. a defesa deverá ser ende-
reçada à coordenadoria de controle de Penalidades do dEtraN-Pa, sito à rua 
antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. No interior do 
Estado, a entrega da defesa poderá ser feita na agência do dEtraN mais pró-
xima. v. sa. Poderá também enviar sua defesa por remessa postal endereça-
da à coordenadoria de controle de Penalidades. Não ocorrendo apresentação 
de defesa no prazo acima estipulado, será dado prosseguimento na instrução 
e julgamento do processo, a vossa revelia.

NoMe do coNdUtor rN N° do Processo
tErEsiNHa fErrEira raMos 6120409245 2022/42789

iGor crUZ sHErriNG MoraEs 3411991628 2022/32720
alMEriNdo fErrEira MaUEs 3965467202 2022/36368

faBio WilsoN Matos Pio 3086111238 2022/32598
alaN frEitas caMara 4632054488 2022/36854

aNdErsoN saNtos GoEs EYMard 4379618302 2022/32522
GlEisoN lEal MarGalHo 6583216481 2022/32697

david fEliPE PUrEZa BarrEiros 5847691989 2022/32588
MicHaEl PErEira da silva 5179672303 2022/126800

Belém, 11 de maio de 2022.
aNdrÉ rivEliNo PaNato
coordENador dE coNtrolE dE PENalidadEs
Portaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 797124
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 151/2022 – GaB/seaP/Pa
BeLÉM - Pa, 11 de Maio de 2022

o secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências,
coNsidEraNdo o disposto no art. 197, ii da lei Estadual nº 5.810/94, 
regime Jurídico Único do Pará;
rEsolvE:
art. 1º. com fulcro no art. 197, ii c/c caput do art. 224 da lei Estadual nº 
5.810/94, acolher o relatório da comissão de investigadora e de instrução do 
Processo administrativo disciplinar nº 5984/2021-cGP/sEaP/Pa e a respecti-
va recomendação do corregedor Geral Penitenciário para aplicar ao servidor 
J. d. f. a (5892857) a penalidade de suspensão pelo prazo de trinta dias, con-
vertida em multa, a ser calculada na base de 50% por dia de vencimento ou 
remuneração, por infração ao inciso vi do art. 177 do rJU do Estado do Pará.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
.dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
saMUElsoN Yoiti iGaKi
secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 797143
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Portaria N° 1387/2022-dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 11 de Maio de 2022.

o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
art. 1º - EXclUir da Portaria N° 245/2022- dGP/sEaP/Pa de 
03/02/2022, publicada no doE n° 34.855 de 04/02/2022, vitor rEis 
SCALABRIM, matrícula n° 5946271/2, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária - GsEP, com lotação no centro de recuperação 
regional silvio Hall de Moura - crrsHM, a contar de 30 de abril de 2022.
art. 2º - dEsiGNar alEX saNdro dE soUZa GoNÇalvEs, matrícula nº 
5950114/1, para exercer a referida função na
unidade penal, a contar de 01 de maio de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 797164
Portaria Nº 1389/2021 – dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 11 de Maio de 2022.
Nome: EdiNaldo araUJo da silva, Matrícula nº 5942290/1; cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 20/04/2022 a 09/05/2022. (20) dias
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 797310
Portaria N° 149/2022 – GaB/seaP

BeLÉM/Pa, 10 de Maio de 2022.
o secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rEsolvE:
art. 1º - designar o servidor raimundo Nonato Gomes Pereira - Matrícula 
Funcional nº 5963494 como fiscal titular e o servidor Luiz Fabio Oliveira 
Barros - Matrícula Funcional nº 5798213, como fiscal suplente do Contrato 
administrativo nº 063/2022/sEaP – Processo N° 2020/180361, celebrado 
entre a empresa sErviÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM iNdUstrial - 
sENai e a sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENcia-
ria – sEaP, cujo objetivo é contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços para curso profissionalizante de Trabalhador na 
fabricação de artefatos de cimento, para atender as unidades prisionais 
colônia Penal agrícola de santa izabel (cPasi) em santa izabel do Pará e 
centro de recuperação agrícola Mariano antunes (craMa) em Marabá-Pa.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabelecido no dis-
positivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
saMUElsoN Yoiti iGaKi
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 797307
Portaria Nº 1390/2021 – dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 11 de Maio de 2022.
Nome: daNilo PiMENta dE MElo, Matrícula nº 5933846/2; cargo: Policial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 03/05/2022 a 22/05/2022. (20) dias
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 797314
Portaria N°. 1380/22/dGP/seaP, 

BeLÉM-Pa 10 de Maio de 2022.
dEsiGNar o servidor JoavaN dE olivEira fErrEira, Matrícula nº 
5960860, para responder pelo Núcleo de operações com cães (Noc), 
vinculado ao Grupo de ações Penitenciárias (GaP), a contar de 22 de 
dezembro de 2021, até ulterior deliberação.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 797246
Portaria N°. 1386/22/dGP/seaP, 

BeLÉM-Pa 11 de Maio de 2022.
dEsiGNar a servidora Karla diaNa dE soUZa frEitas, Matrícula nº. 97571444, 
para responder pelacorregedoria do interior, no período de 01 de junho de 2022 a 
30 de junho de 2022, em substituição dotitular BrUNo costa PiNHEiro dE soU-
sa, Matrícula nº. 55585599, que estará de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 797249
Portaria N° 148/2022 –GaB/seaP/Pa

BeLÉM/Pa, 10 de Maio de 2022.
o secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo o disposto na Manifestação Jurídica nº 387/2022 – coN-
JUr/sEaP, constante à seq. 190 do processo 2021/626489;
coNsidEraNdo que há indícios de inexecução do contrato administrativo 
176/2021/sEaP;
coNsidEraNdo que o princípio da supremacia do interesse público impõe 
ao administrador o poder-dever de aplicar as sanções administrativas ao 
contratado faltoso;
coNsidEraNdo o disposto nos arts. 104 ao 125 da lei Estadual de Pro-
cesso administrativo, lei nº 8.972/2020;

rEsolvE:
art. 1º instaurar Procedimento administrativo para apurar falta cometida 
pela empresa dEfENsEr Militar avENtUra E oUtdoor coMErcio dE 
EQUiPaMENtos E artiGos dE sEGUraNÇa EirEli, referente ao contrato 
administrativo nº 176/2021, celebrado com a secretaria de Estado de ad-
ministração Penitenciária/sEaP/Pa.
art. 2º designar os servidores Marcio lUiZ PiNHEiro GoMEs - Matrí-
cula funcional nº 5949476/GaP/sEaP, cÉsar vital MorEira - Matrícula 
funcional nº 5954079/GaP/sEaP e GilciaNo aNdradE do Nasci-
MENto - Matrícula funcional nº 5949723/GaP/sEaP para compor a 
comissão processante, a fim de instruir o processo de apuração de 
infração administrativa.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
saMUElsoN Yoiti iGaKi
secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 797283

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 1384/2022 – dGP/seaP/Pa 
de 10/05/2022 de eXcLUsÃo e

dEsiGNaÇÃo dE fUNÇÃo Gratificada, PUBlicada No doE N° 34.966 
dE 11/05/2022.
onde se lê: EXclUir rodriGo da silva frEitas, matrícula n° 
5932698/2, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciária - 
GsEP, a contar de 30 de maio de 2022.
Leia-se: EXclUir rodriGo da silva frEitas, matrícula n° 5932698/2, 
da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciária - GSEP, a con-
tar de 30 de abril de 2022.

Protocolo: 797200

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1388/22/dGP/seaP, de 11/05/22.
traNsfErir por necessidade de serviço, de 03/01/22 a 01/02/22 para 
11/05/22 a 09/06/22, o período de gozo das férias da servidora rafaEllY 
cristiNa saNtos da silva, matrícula nº 5952442, concedida através 
da Portaria Nº 3007/22/dGP/sEaP, de 05/11/21, publicada no doE nº 
34.760, de 09/11/2021.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 797289
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor

término de vínculo: 12/05/2022
Motivo: distrato UNilatEral
Órgão: sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária
servidor temporário: aNa carla GoNcalvEs sarMENto
Matrícula: 6039373/2 - função: aGENtE PENitENciário
ordENador: saMUElsoN Yoiti iGaKi
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 797421

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 270 de 10.04.2022
servidora: alessandra Monteiro correia
Matricula: 80845887/1
cargo: auxiliar operacional
Período da licença: 12.11.2021 a 09.07.2022, 240 (duzentos e quarenta) 
dias, sem prejuízo de sua remuneração
laudo Médico: 88913/22 de 18.04.2022

Protocolo: 797125

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº277 de 11.05.2022
Processo nº 2022/532638
servidor: allan Pinheiro de carvalho
Matrícula: 57188175-4
cargo: diretor do departamento de Música
objeto:designado como fiscal da prestação de serviço a esta secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT realizada pelo profissional SILVAN GALVÃO  
dos saNtos, contratado para apresentação Musical chico Malta - ‘’ca-
rimbó do tapajós’’, na feira internacional de turismo na amazônia, que 
aconteceu no dia 07 de Maio de 2022, as 19:00 h. na Estação das docas.

Protocolo: 797018
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diÁria
.

Portaria Nº 279/22, de 11.05.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
servidor: JoElsoN silva dos saNtos
cargo: sEcrEtário dE GaBiNEtE
Matrícula: 5950788/1
Quantidade de diárias: 1/2 (meia)
origem: Belém/Pa
destino: santa luzia do Pará
Período: 11.05.2022
objetivo: acompanhar autoridade em cumprimento de agenda de Gover-
no, no referido município.
ordenador: luiz Maria de Jesus soares Junior/secretário adjunto da secre-
taria de Estado de cultura.

Protocolo: 797010
Portaria Nº 278/22, de 11.05.2022

fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
servidor: Ursula vidal santiago de Mendonça
cargo: assessor Especial ii
Matrícula: 5075351-2
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (Uma e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: Brasilia/df
Período: 12 a 13.05.2022
objetivo: tratar sobre o Plano Nacional de cultura e da Política de arti-
culação da lei aldir Blanc, em cumprimento de agenda de governo, na 
referida cidade.
ordenador: lUiZ Maria dE JEsUs soarEs JUNior/secretário adjunto da 
secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 796979
Portaria Nº 282 de 11 de Maio de 2022.

o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra, no 
uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Processo de nº. 
2022/573597 – GaB, de 10/05/2022,
rEsolvE:
AUTORIZAR, a concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias, ao servidor 
iEGo alEXssaNdEr rocHa alEXaNdrE, matrícula nº 5945722-1, ocu-
pante do cargo de assessor, para a cidade de Belo Horizonte - MG, no perí-
odo de 13 a 15.05.2022, a fim de realizar a cobertura de pauta jornalística 
do lançamento da Ópera “aleijadinho”, na referida cidade.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, 11 de maio de 2022.
 luiz Maria de Jesus soares Júnior
secretário adjunto de Estado de cultura – sEcUlt.

Protocolo: 797291
Portaria Nº 280 de 11 de Maio de 2022.

o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra, no 
uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Processo de nº. 
2022/572249 – GaB, de 10/05/2022,
rEsolvE:
aUtoriZar, a concessão de 0,5 (meia) diária, ao servidor iEGo alEXs-
saNdEr rocHa alEXaNdrE, matrícula nº 5945722-1, ocupante do car-
go de assessor, para o município de santa luzia do Pará - Pa, no dia 
11.05.2022, a fim de realizar a cobertura de pauta jornalística do Governo 
do Estado do Pará, no referido município.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, 11 de maio de 2022.
 luiz Maria de Jesus soares Júnior
secretário adjunto de Estado de cultura – sEcUlt.

Protocolo: 797280

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 271 de 10 de Maio de 2022
o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra, no 
uso de suas atribuições legais e, considerando os termos do Processo 
nº2022/560137, de 09.05.2022.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30(trin-
ta) dias de  férias consecutivos ao servidor HUGo NaZarENo carvalHo 
da silva, matrícula nº55590106/3, ocupante do cargo de técnico em 
Gestão Pública-Economista, no período de 01.06.2022 a 30.06.2022, refe-
rente ao Período aquisitivo de 13.09.2020 a 12.09.2021.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 10 de maio de 2022.
lUiZ Maria dE JEsUs soarEs JUNior
secretário adjunto/sEcUlt.

Protocolo: 797104

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00732

Processo Nº 2022/532223
valor: r$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
data da EMissÃo: 06/05/2022
OBJETO Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 06/2019/sEcUlt, para atender à programação do evento 
feira internacional de turismo da amazônia.

oriGEM: Edital de credenciamento 06/2019/sEcUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 007/2019.
orÇaMENto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUtros sErviÇos 
dE tErcEiros - PEssoa JUrÍdica PtrEs: 158849 Pi: 1030008849c 
aÇÃo:275715 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8849.
sErvidor iNdicado coMo fiscal: allaN PiNHEiro dE carvalHo – 
Matrícula: 57188175-4.
coNtratado: silvaN Galvao dos saNtos 02649070196 – cNPJ Nº: 
24.599.991/0001-39
ENdErEÇo: r PEdro PoNtEs, 22, altEr do cHÃo, cEP: 68.109-000, 
saNtarÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 796985
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00733
Processo Nº 2022/532638
valor: r$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
data da EMissÃo: 06/05/2022
OBJETO: Contratação de Francisco Cardoso Feitosa, profissional qualificado 
nos termos do Edital de credenciamento 05/2021/sEcUlt, representado 
por silvan Galvão dos santos 02649070196 – cNPJ Nº: 24.599.991/0001-
39, para atender à programação do evento feira internacional de turismo 
da amazônia.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/sEcUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUtros sErviÇos dE 
tErcEiros - PEssoa JUrÍdica PtrEs: 158849 Pi: 1030008849c aÇÃo: 
275715 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8849.
sErvidor iNdicado coMo fiscal: allaN PiNHEiro dE carvalHo – 
Matrícula: 57188175-4.
coNtratado: silvaN Galvao dos saNtos 02649070196 – cNPJ Nº: 
24.599.991/0001-39
ENdErEÇo: r PEdro PoNtEs, 22, altEr do cHÃo, cEP: 68.109-000, 
saNtarÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 797273
PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte – NoVo croNoGraMa

a secretaria de Estado de cultura, a pedido da comissão de seleção, 
motivado pelo grande número de projetos inscritos em julgamento, resolve 
prorrogar o prazo para publicação da relação Provisória de seleção do 
Edital 001/2022 – Prêmio Preamar de cultura e arte, de acordo com o 
seguinte cronograma.

Publicação de relação Provisória de seleção 16/05/2022

Prazo para interposição de recursos 17 e 18/05/2022

Publicação da relação final de seleção 24/05/2022

assinatura de contrato administrativo e pagamento da 1ª Parcela até 15/06/2022

Entrega de relatório de Execução comprovada até 15/11/2022

Pagamento Parcela final (após entrega de relatório) até 30/11/2022
 
atenciosamente,
Maria do céu Braga Martins
diretora de cultura

Protocolo: 797417

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 847 de 11 de Maio 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 
2022/357780.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “cidadE co-
NEctada”, referente à iN 672/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) 
JosÉ aUGUsto rodriGUEs da silva, matrícula nº: 57205072/2, car-
go: aUXiliar oPEracioNal, setor/local de trabalho: cao, e como fiscal 
substituto, o (a) servidor (a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 796990
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Portaria Nº 846 de 11 de Maio 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 
2022/550135
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais do PROJETO “Oficina DE 
BiJUtEria E cErÂMica”, referente à iN 660/2022- fcP, fiscal titular, o(a)
servidor (a)cláUdia araÚJo rÊGo Barros, matrícula nº: 54180873/2, 
cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: docia, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a)JosÉ tadEU dE Brito NUNEs, matrícula nº: 
5417511, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: docia.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP, em exercício.

Protocolo: 797024
Portaria Nº 844 de 11 de Maio 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 
2022/536808
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “oficiNa 
dE iNiciaÇÃo À PErcUssÃo”, referente à iN 662/2022- fcP, fiscal titu-
lar, o(a)servidor (a) lUciaNa dE soUsa araÚJo GarcEZ, matrícula nº: 
5718839-2, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: docia, 
e como fiscal substituto, o(a) servidor(a) JaQUEliNE cristiNa soUZa 
da silva, matrícula nº: 54185773-3, cargo: téc. Gestão cultural, setor/
local de trabalho: docia.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP, em exercício.

Protocolo: 797039
Portaria Nº 843 de 11 de Maio 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 
2022/530534
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais do PROJETO “Oficina 
de iNiciaÇÃo À  sEriGrafia”, referente à iN 663/2022- fcP, fiscal ti-
tular, o(a)servidor (a)cláUdia araÚJo rÊGo Barros, matrícula nº: 
54180873/2, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: docia, 
e como fiscal substituto, o(a) servidor(a)aNdrEi MiralHa, matrícula nº: 
54186059, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: docia.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP, em exercício.

Protocolo: 796957
Portaria Nº 845 de 11 de Maio 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 
2022/548450
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais do PROJETO “Oficina DE 
BiJUtErias EM PaPEl MacHÊ”, referente à iN 661/2022- fcP, fiscal titu-
lar, o(a)servidor (a)carla cristiNa BErGH EvaNovitcH dos saNtos, 
matrícula nº: 5899704, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de tra-
balho: docia, e como fiscal substituto, o(a) servidor(a)sHEila cristiNa 
NUNEs triNdadE, matrícula nº: 5899772, cargo: téc. Gestão cultural, 
setor/local de trabalho: docia.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP, em exercício.

Protocolo: 797047
Portaria Nº 852 de 11 de Maio 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 
2022/357573.

rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “troPical 
MUsic”, referente à iN 679/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) 
JosÉ aUGUsto rodriGUEs da silva, matrícula nº: 57205072/2, car-
go: aUXiliar oPEracioNal, setor/local de trabalho: cao, e como fiscal 
substituto, o (a) servidor (a) Maria dE fátiMa liMa Barroso, matrícula 
nº: 32026 /1, cargo: agente administrativo, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 797259
Portaria Nº 841 de 10 de Maio de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº2022/ 
357919.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE caNti-
cos da cUltUra MUsical”, referente à iN 670/2022– fcP, fiscal titular, 
o (a) servidor (a) raiMUNdo do socorro MoraEs alMEida, matrícula 
nº:5903311, cargo: coordenador, setor/local de trabalho: cGP, e como fis-
cal substituto, o (a) servidor (a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 796833
Portaria Nº 842 de 10 de Maio 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 
2022/364652.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “sEGUE o 
soM”, referente à iN 671/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) JosÉ 
aUGUsto rodriGUEs da silva, matrícula nº: 57205072/2, cargo: aU-
Xiliar oPEracioNal, setor/local de trabalho: cao, 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
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 796835
Portaria Nº 837 de 10 de Maio 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 
2022/358553.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE GrUPo 
da MUsicalidadE”, referente à iN 665/2022– fcP, fiscal titular, o (a) 
servidor (a) tHYaGo GUEdElHa dE olivEira, matrícula n° 8015555/1, 
cargo: assistente administrativo, setor: tWH, e como fiscal substituto, 
o (a) servidor (a) raiMUNdo do socorro MoraEs alMEida, matrícula 
nº:5903311, cargo: coordenador, setor/local de trabalho: cGP.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 796823
Portaria Nº 839 de 10 de Maio de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº2022/ 
357716.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “rENascEr 
MUsical”, referente à iN 668/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) 
tHYaGo GUEdElHa dE olivEira, matrícula n° 8015555/1, cargo: assis-
tente administrativo, setor: tWH, 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
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 796827
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Portaria Nº 840 de 10 de Maio 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 
2022/357889.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “HaPPY livE”, 
referente à iN 669/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) JosÉ aU-
GUsto rodriGUEs da silva, matrícula nº: 57205072/2, cargo: aUXi-
liar oPEracioNal, setor/local de trabalho: cao, e como fiscal subs-
tituto, o (a) servidor (a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 796830
Portaria Nº 835 de 10 de Maio 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 
2022/407877.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “BlacK MU-
sic”, referente à iN 664/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a)tHYa-
Go GUEdElHa dE olivEira, matrícula n° 8015555/1, cargo: assistente 
administrativo, setor: tWH,e como fiscal substituto, o (a) servidor (a) 
raiMUNdo do socorro MoraEs alMEida, matrícula nº:5903311, car-
go: coordenador, setor/local de trabalho: cGP
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 796811
Portaria Nº836 de 10 de Maio de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº2022/ 
318270.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “rodada 
dE artE E cUltUra Nos Bairros dE BrEU BraNco iv”, referente à iN 
665/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) Maria dE fátiMa liMa 
Barroso, matrícula nº: 32026 /1, cargo: agente administrativo, setor/
local de trabalho: dic, e como fiscal substituto, o (a) servidor (a) Mar-
cElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Gestão 
cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 796814
Portaria Nº 838 de 10 de Maio de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº2022/ 313030.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “daNÇaNdo 
EM casa”, referente à iN 666/2022– fcP, fiscal titular, o (a) servidor (a) 
tHYaGo GUEdElHa dE olivEira, matrícula n° 8015555/1, cargo: assis-
tente administrativo, setor: tWH, 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
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 796818

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Pe 014/2021srP  007/2021 – FcP
objeto: registro de preços para a eventual e futura contratação de Empre-
sa Especializada na Prestação de serviços de Estrutura de Eventos, para 
atender as necessidades da fundação cultural do Estado do Pará – fcP. 
Às 16h50min do dia 05 de maio de 2022, após constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr. HUMBErto BoZi 

sPiNdola, em exercício ,no uso de suas atribuições conferidas pelo de-
creto Governamental publicado no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022, 
HoMoloGa a adJUdicaÇÃo dos GrUPos licitatórios abaixo, conforme o 
art. 45 do decreto Estadual n° 534, de 04 de fevereiro de 2020, referente 
ao PaE n° 2021/775402 – fcP, em favor da empresas abaixo relacionadas:
Empresa vencedora: vr3 EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
12.507.345/0001-15
Grupo 4:  r$ 1.542.454,00
Grupo 5:  r$ 5.941.202,00,00
Grupo 6:  r$ 4.003.950,00
Grupo 7:  r$ 1.439.450,00
item 127: r$ 910.000,00
valor Global: r$ 13.837.056,00
HUMBErto BoZi sPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 797034

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 660/2022
Pae: 2022/550135

Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executar a oficiNa dE BiJU-
tEria E cErÂMica
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o despacho Jurídico nº 224/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
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(a): valdENisE dE alMEida GENÚ, inscrito (a) no cPf de nº 
333.036.492-00
valor total: r$ 3.150,00 (três mil e cento e cinqüenta  reais)
data: 11/05/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 660/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 660/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 11/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 797025
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 661/2022

Pae: 2022/548450
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executar a oficiNa dE BiJU-
tEria EM PaPEl MacHÊ
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o despacho Jurídico nº 225/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
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(a): lUZia tÂNia dos saNtos BarBosa, inscrito (a) no cPf 
de nº 267.850.722-04
valor total: r$ 3.150,00 (três mil e cento e cinqüenta  reais)
data: 11/05/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 661/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 661/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 11/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 797053
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 662/2022

Pae: 2022/536808
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executar a oficiNa dE iNi-
ciaÇÃo À PErcUssÃo.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o despacho Jurídico nº 226/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
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(a): HEraldo carlos silva dos saNtos, inscrito (a) no cPf 
de nº 426.382.752-04
valor total: r$ 2.800,00
data: 11/05/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 662/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 662/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 11/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 797038
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 672/2022

Pae: 2022/357780
objeto: ProJEto “cidadE coNEctada” no qual os artistas: aNa sElMa, 
BaNda sUavEMENtE, cEZar E os caras, icaMiaBas, JUNior alMEida, 
larissa lEitE, MarcElo KaHWaGE, Mario MoUZiNHo, toMarocK, se 
apresentarão em formato digital - livE em 11/05/2022, das 10h às 19h, 
no Município de Belém/PA 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 678/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 404951; fonte recurso: 0101; 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: PatY EvENtos, inscrita no cNPJ: 30.374.683/0001-08
valor total: r$ 105.000,00
data: 11/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 672/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 672/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 11/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 796988
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 663/2022

Pae: 2022/530534
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executar a oficiNa dE iNi-
ciaÇÃo À sEriGrafia
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o despacho Jurídico nº 223/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
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(a): JosÉ lÚcio dE salEs lavarEda, inscrito (a) no cPf de 
nº 645.249.902-59
valor total: r$ 2.800,00
data: 11/05/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 663/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 663/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 11/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 796960
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 679/2022

Pae: 2022/357573
objeto: ProJEto “troPical MUsic”no qual os artistas: GrUPo PaGo-
dEÔ, carlos rEis, cHarlEs aNdi, caroliNa araUJo, BaNda UP7, tro-
Pical rEGGaE, clEUMa rodriGUEs, BaNda vEsaNo, MEGafoNE BaNd, 
cYNtHia PaMPolHa, daNiEl adJarEs se apresentarão em formato digital 
– livE em 14/05/2022, das 10h às 21h, no Município de Belém/Pa.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 681/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 404940; fonte recurso: 0101; 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: l a ProdUÇÕEs dE EvENtos, inscrita no cNPJ 
28.652.606/0001-20
valor total: r$ 122.000,00
data: 11/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 679/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 679/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 11/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 797262

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 667/2022
Pae: 2022/358553

objeto: ProJEto “livE GrUPo da MUsicalidadE”no qual os artistas: 
allaN dias, aNdrEY viaNa, ciNtHYa MEllo, dioGo, KarliElsoN va-
QUEiro, BaNda rP2, farra dE vaQUEiro, lUaNN Kássio, MoNiQUE 
Moral, os BrotHErs, se apresentarão em formato digital – livE em 
11/05/2022, das 08h às 18h, no Município de capitão Poço.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 656/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 404957; fonte recurso: 0101; 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: rB ProdUÇÕEs E EvENtos inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-
64 e at ENtrEtENiMENto, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50
valor total: r$ 91.000,00
data: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 667/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 667/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 796820
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 666/2022

Pae: 2022/313030
objeto: ProJEto “daNÇaNdo EM casa” no qual os artistas: KarEN tava-
rEs, rUtH costa, GaBriEl saNti, Marcio farias, lUciaNo cacHor-
rÃo, darlEY darlEN, adEMir da MarcaÇÃo, firMo cardoso, ricK E 
lUcas, se apresentarão em formato digital – livEem 12/05/2022, das 10h 
às 19h, no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 664/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 418717; 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: cENtral artÍstica ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no 
cNPJ: 13.717.656/0001-71
valor total: r$ 104.000,00
data: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 666/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 666/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 796815
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 665/2022

Pae: 2022/318270
objeto: ProJEto “rodada dE artE E cUltUra Nos Bairros dE BrEU 
BraNco iv”no qual os artistas: BoNdE do BrEGaÇo, los Barrosos, 
NEW GroovE, tHE BrEGas, cÉlio costa, daNNE saNcHEs, JaMEs 
viaNa, raMoN PortilHo, tHiaGo castro, tHoM GlEYtoN, dENisE 
sErrÃo, MiKaEla Horara, tHaUaNa MEloNio, vaNEssa caNtÃo, se 
apresentarão em formato presencial em 13 e 14/05/2022, das 14h às 04h, 
no Município de Breu Branco/Pa no Espaço comunitário localizado na vila 
de Placas Pitinga.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 677/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 326087; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: Pará PriME, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69
valor total: r$ 150.000,00
data: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 665/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 665/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 796813
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 670/2022

Pae: 2022/ 357919
objeto: ProJEto “livE caNticos da cUltUra MUsical” no qual os ar-
tistas: BaNda rP2, farra dE vaQUEiro, lUaNN Kássio, MoNiQUE Mo-
ral, os BrotHErs, allaN dias, aNdrEY viaNa, ciNtHYa MEllo, dio-
Go, KarliElsoN vaQUEiro, se apresentarão em formato digital – livE 
em 11/05/2022, no Município de irituia/Pa.
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fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 680/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 404954; fonte recurso: 0101; 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: at ENtrEtENiMENto inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50 e 
rB ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64
valor total: r$ 91.000,00
data: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 670/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 670/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 796831
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 669/2022

Pae: 2022/357889
objeto: ProJEto “HaPPY livE”no qual os artistas: cHico dE assis, iZa 
HaBEr, MarMENiNo, alÊ NavEGaNtEs, aldo lUis, cariMBolaNdo, 
KarEKa BraGa, JUliaNa fraNco, dElsoN taYaNara E orlaNdo PE-
rEira, se apresentarão em formato digital – livE em12/05/2022, no Mu-
nicípio de Belém/Pa.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 673/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 404946; fonte recurso: 0101; 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$ 120.000,00
data: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 669/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 669/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 796828
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 668/2022

Pae: 2022/ 357716
objeto: ProJEto “rENascEr MUsical” no qual os artistas: darlEY dar-
NlEN, firMo cardoso, Marcio farias, ricK E lUcas, lUciaNo ca-
cHorrÃo, rUtH costa, GaBriEl saNti, aQUiUrE E adEMir Marca-
ÇÃo, se apresentarão em formato digital – livE em 13/05/2022, das 10h 
às 19h, no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 672/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 404947; fonte recurso: 0101; 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: cENtral artÍstica ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no 
cNPJ: 13.717.656/0001-71
valor total: r$ 102.000,00
data: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 668/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 668/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 796825
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 664/2022

Pae: 2022/407877
objeto: ProJEto “BlacK MUsic” no qual os artistas: cYNtHia PaMPo-
lHa, siNara costa, lari XaviEr, caroliNa araÚJo, clEUMa rodri-
GUEs, rodriGo MElo, sEvEN Jr, tiNa MEl, troPical rEGGaE, BlacK 
JacK, cHarlEs aNdi, carlos rEis, se apresentarão em formato digital 
– livE em 11/05/2022, das 09h às 21h, no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 675/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 418776; fonte recurso: 0101; 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: l a ProdUÇÕEs dE EvENtos, inscrita no cNPJ 
28.652.606/0001-20
valor total: r$ 169.000,00
data: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 664/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 664/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 796810
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 671/2022

Pae: 2022/364652
objeto: ProJEto “sEGUE o soM”no qual os artistas: aÇaÍ PlaY, fEst 
toP, KalaNGo PoP, Karol vascoNcElos, ricardo frota, cHaMa 
NoiX, alEXaNdrE Barros, iGor saNtos, BEM Passado, BrENda BE-
liEvE, álvaro JUNior, se apresentarão em formato digital – livE em 
12/05/2022, das 09h às 20h, no Município de Belém/Pa.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 679/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 404987; fonte recurso: 0101; 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: GNf ProdUÇÕEs, inscrito no cNPJ 11.648.957/0001-65
valor total: r$ 100.000,00
data: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 671/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 671/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 10/05/2022
ordenador: HUMBErto BoZi sPiNdola

Protocolo: 796834

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL N.º 002/2022 - Processo seLetiVo siMPLiFicado 
da FUNdaÇÃo cULtUraL do estado do ParÁ – FcP UsiPaZ.

a fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará, instituída pela lei Nº 8.096, 
de 1º de janeiro de 2015, cNPJ/Mf nº 14.662.886/0001- 43, com sede à 
avenida Gentil Bittencourt, 650, bairro de Nazaré, cidade de Belém, Estado 
do Pará, cEP 66.035-340, com vistas a atender ao interesse público, torna 
pública a lista dE caNdidatos do cadastro dE rEsErva – do Pss 
fcP UsiPaZ, conforme abaixo:
carGo tÉcNico eM GestÃo cULtUraL - PedaGoGia
BeLÉM e reGiÃo MetroPoLitaNa
NoMes 

daNiEllY do socorro da silva cardoso 28.00
KEllY viviaNE UcHoa vElasco dos saNtos 28,00

PaMEla MaGNo alcaNtara 28.00
raYira itacENY dE araUJo silva 28.00

lEoNicE cardoso da costa 27.50
Maria ElENilda dos saNtos 27.50
lUcilENE olivEira da silva 27.50

carGo tÉcNico eM GestÃo cULtUraL - PedaGoGia
caNaÃ dos caraJÁs
NoMe 

ENila carMEN dE soUZa saNtos 21.00

carGo tÉcNico eM GestÃo cULtUraL - PedaGoGia
MaraBÁ
NoMe 

EdilZa da silva alvEs   27.00

carGo tÉcNico eM GestÃo cULtUraL - PedaGoGia
ParaUaPeBas
NoMe 

liNdiNalva soUsa GoMEs 26.00

carGo tÉcNico eM GestÃo cULtUraL
BiBLiotecoNoMia
BeLÉM e reGiÃo MetroPoLitaNa
NoMes 

daYaNE MacEdo PiNto 20.50
dENilZE liMa da coNcEiÇÃo 20,00
lUci dos rEis costas Moia 19.50
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lENa claUdia dias Batista 19.40
PaUlo HENriQUE silva saNtos 18.80
HaNNa KatlEN MartiNs silva 17.80

GisElli Karla vivEiros cHaGas 17.80

caNaÃ dos caraJÁs
NÃo HoUvE caNdidatos aPtos ao cadastro dE rEsErva
MaraBÁ
NÃo HoUvE caNdidatos aPtos ao cadastro dE rEsErva
ParaUPeBas
NÃo HoUvE caNdidatos aPtos ao cadastro dE rEsErva
carGo assisteNte de iNForMÁtica
BeLÉM e reGiÃo MetroPoLitaNa
NoMes

carla Maria BEZErra dE liMa 31.90
GEovaNa KEllY cascaEs saldaNHa 31.30

tHalia PavÃo silva 31.00
faBrÍcio saNtos E soUZa 30.00
MarcElY loPEs dos aNJos 30.00

alEXaNdrE GoNÇalvEs PiNto 30.00
aNdErsoN da rocHa MElo 29.90

caNaÃ dos caraJÁs
NoMes 

aldiNEi fErrEira E soUZa 17.20

MaraBÁ
NoMes 

JEfErsoN artEMis Brito rocHa 29.20

ParaUPeBas
NÃo HoUvE caNdidatos aPtos ao cadastro dE rEsErva
carGo assisteNte adMiNistratiVo
BeLÉM e reGiÃo MetroPoLitaNa
NoMes 

BiaNca BraGa MorEira 26,9
MaUricio cavalcaNtE da rocHa 26,6
dEJalMa NasciMENto fUrtado 26,5

italo dE liMa carNEiro 26,5
fErNaNda MoUra costa 26,5
ricardo MoraEs Maia 26,5

ocilEia riBEiro E silva 26,5
NorMa coNcEiÇÃo MElo liMa da rocHa 26,3

Ed WilsoN PiNHEiro Moia 26,1
EdUardo NasciMENto dos saNtos 26,1

YaNNE dE soUsa  PiNto 25,6
MUrilo filHo PErEira MariNHo 25,5

daNiEl cavalcaNtE viEira 25,5

caNaÃ dos caraJÁs
NoMes 

JUliaNa dE olivEira crUZ 31,0
EUNicE da foNsEca dos saNtos 30,9

MaraBÁ
NoMes 

silMara NEvEs da silva 37,0
adrEiNE favacHo coElHo NEvEs 36,3

ParaUPeBas
NoMes

HaKYla PErEira riBEiro 37,0
cicEra riBEiro da silva 35,5

Belém (Pará), 09 de maio de 2022
comissão do Pss fcP UsiPaZ

Protocolo: 797195
Portaria Nº 851/2022

eXtrato do editaL
a fundação cultural do Estado do Pará, instituída pela lei Estadual nº 
8.096 de 1º de janeiro de 2015, cNPJ nº 14.662.886/001-43, com sede 
à avenida Gentil Bittencourt, 650, Belém, Pará, cEP 66.035-340, torna 
público o processo seletivo regulado pelo Edital Nº 07/2022 – coNcUrso 
dE QUadrilHas 2022, o qual obedecerá às normas presentes no próprio 
instrumento convocatório da lei federal 8.666 de 1993 e demais legislações 
pertinentes.
1. do oBJeto do coNcUrso.
o constitui objeto do presente ato convocatório regulado pelo Edital 
07/2022 – coNcUrso dE QUadrilHas 2022, no âmbito do arraial dE 
TODOS OS SANTOS 2022 com a finalidade de difundir esta importante 
expressão da cultura brasileira e regional e será regido pelas normas deste 
Edital.

1. iNscriÇÕes e deFiNiÇÕes Gerais.
o as inscrições serão realizadas através de formulário on-line disponível 
no site da fundação cultural do Pará no período de 12/05 a 01/06/2022, 
até as 23h59.
1. a íntegra deste edital com os respectivos anexos estará disponível no 
endereço eletrônico da fcP (fcp.pa.gov.br), a partir da publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Guilherme relvas
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 797282
Portaria Nº 853/2022

eXtrato do editaL
a fundação cultural do Estado do Pará, instituída pela lei Estadual nº 
8.096 de 1º de janeiro de 2015, cNPJ nº 14.662.886/001-43, com sede à 
avenida Gentil Bittencourt, 650, Belém, Pará, cEP 66.035-340, torna pú-
blico o processo seletivo regulado pelo Edital Nº 06/2022 – folGUEdo JU-
NiNo 2022, o qual obedecerá às normas presentes no próprio instrumento 
convocatório, da lei federal 8666 de 1993 e demais legislações pertinentes.
1. do oBJeto do coNcUrso.
o constitui objeto do presente ato convocatório regulado pelo Edital 
06/2022 – PrÊMio folGUEdo JUNiNo 2022, no âmbito do arraial dE 
TODOS OS SANTOS 2022 com a finalidade de difundir esta importante 
expressão da cultura brasileira e regional e será regido pelas normas deste 
Edital.
1. iNscriÇÕes e deFiNiÇÕes Gerais.
o as inscrições serão realizadas através de formulário on-line disponível 
no site da fundação cultural do Pará no período de 12/05 a 01/06/2022, 
até as 23h59.
1. a íntegra deste edital com os respectivos anexos estará disponível no 
endereço eletrônico da fcP (fcp.pa.gov.br), a partir da publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Guilherme relvas
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 797287

editaL N.º 002/2022 - Processo seLetiVo siMPLiFicado 
da FUNdaÇÃo cULtUraL do estado do ParÁ – FcP UsiPaZ.

a fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará, instituída pela lei Nº 8.096, 
de 1º de janeiro de 2015, cNPJ/Mf nº 14.662.886/0001- 43, com sede à 
avenida Gentil Bittencourt, 650, Bairro de Nazaré, cidade de Belém, Estado 
do Pará, cEP 66.035-340, com vistas a atender ao interesse público, torna 
pública a lista dE Pss UsiPaZ fcP - classificaÇÃo fiNal, conforme 
abaixo:
Pss UsiPaZ FcP - cLassiFicaÇÃo FiNaL
BeLÉM e reGiÃo MetroPoLitaNa    assisteNte adMiNistratiVo
Nível: eNsiNo MÉdio

inscrição Nome do candidato Pcd
2022023670710 alEXaNdrE HiENdY tEiXEira MiNoWa Não
20220236222423 aNdErsoN dias dos saNtos Não
20220236211834 aNdErsoN EdiclEYsoN dE MEdEiros fErrEira Não
2022023620568 aNdrEZa KarEN Brioso dias Não
20220236285618 daNiElE da silva alMEida sim
20220236409019 dENis lUiZ saNtos araUJo Não
20220236325050 dioNEia MaciEl caNtaNHEdE Não
20220236159629 GlEYdsoN Gil GUiMaraEs costa Não
20220236281571 GUstavo Batista dE liMa Não
20220236115589 JoNEs roBErto foNsEca PErEira Não
20220236396250 JosE Jairo silva do NasciMENto Não
2022023615164 Katia PErEira saraiva Não
20220236173285 laENa cláUdia fErrEira NasEasENo Não
2022023606181 lENilZa PacHEco rodriGUEs Não

20220236342939 lUciaNa PaNtoJa caldas Não

2022023673085 Marcia GisElE liMa da.silva Não

20220236208332 Marcia MoNica BoMfiM crUZ Não

20220236412982 Marco rodriGo HatHar EstUMaNo riBEiro Não

20220236337612 Maria BEtaNia dE castro Não

20220236409954 Maria dE NaZarÉ silva dE soUsa Não

20220236187493 MYrla cristiNa GoMEs soarEs Não

20220236155699 saMara do rosario Baia Não

2022023607616 saNdra rEGiNa dE olivEira sarMENto Não

2022023649200 saNdro dE JEsUs daMascENo PalHEta Não

20220236382716 taNia dE NaZarE MoNtEiro MartiNs Não

20220236164828 tatiaNa cristiNa olivEira corrEa Não

2022023629382 valdEcira do socorro liMa MaciEl Não

20220236412141 viviaNE soUZa dE alMEida sim
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BeLÉM e reGiÃo MetroPoLitaNa
assisteNte de iNForMÁtica (informática)
Nível: eNsiNo MÉdio

inscrição Nome do candidato Pcd
20220236147871 BrENda HElENa QUEiroZ Portal Não

20220236265090 cristiaN da silva vilHENa Não
2022023698900 david soUZa dE soUZa Não
2022023637968 EliEZEr dos saNtos NUNEs da silva JUNior Não
20220236193331 EliZaBEtH do NasciMENto PiNto Não
20220236406493 faBio lUaN rodriGUEs MascarENHas Não
2022023678131 fErNaNdo saNtos da silva Não
20220236293084 JoÃo GaBriEl da costa dos saNtos Não
20220236134796 JorGE alcaNtara fErrEira Não
20220236417179 lEaNdro MoNtEiro dos saNtos Não
2022023639835 roBErt Bastos MartiNs sim
20220236378606 WalclEcio corrEa da silva Não

BeLÉM e reGiÃo MetroPoLitaNa
tÉcNico eM GestÃo cULtUraL (Biblioteconomia)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Pcd
2022023621745 aNa cristiNa da silva saNtos Não
20220236212751 aNdrEZa lEÃo dE lEÃo Não
2022023614829 ElENicE cristiNa PaNtoJa dE castro Não

2022023619011 JEssica NoGUEira daMascENo frEitas Não
2022023612474 liNiKEr fEio PassiNHo Não
2022023677101 lUcilENE do socorro carvalHo vUlcÃo Não
2022023632893 Marcos olivEira da costa Não
20220236389139 PaUlo MaUricio saNtos loBo Não
20220236272986 rosaNa do socorro GoMEs PErEira Não
20220236251693 rosaNa Patricia dos saNtos MorEira Não
2022023668927 taiNara do socorro silva cardoso Não
20220236196339 WilliaM silva cHUcrE Não

BeLÉM e reGiÃo MetroPoLitaNa
tÉcNico eM GestÃo cULtUraL (Pedagogia)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Pcd
2022023628038 aNa PaUla Batista da silva Brito Não
2022023676115 BENEdito PENa MENdEs sim
20220236263970 claUdia MartiNs GoMEs Não
2022023672161 KEila dE JEsUs Morais loBato Não
2022023611697 KEllY liMa dE soUZa Não
20220236412700 Maria da coNcEiÇÃo MarQUEs foNsEca Não

2022023601354 MiriaN carla BaGUNdEs crUZ Não
20220236231850 NilZa Maria caBral fEitosa riBEiro Não
2022023612973 PatrÍcia EsQUErdo liMa Não
2022023610271 rosENildE foNsEca saNtos Não
2022023603911 sara ErlEM alvEs PENHa dE alMEida Não
2022023631431 tatiaNE KEllY silva Garcia Não
2022023629944 tisa cardoso fErrEira Não

canaã dos carajás
assisteNte adMiNistratiVo

Nível: eNsiNo MÉdio
inscrição Nome do candidato Pcd

20220236318917 MarlY HElENa dE soUZa costa Não
20220236114108 MicHElE cristiNE saldaNHa vilHENa Não
20220236411407 rosiNEtE olivEira caMUÇa Não
20220236413612 vaNEssa PErEira lEal Não

canaã dos carajás
assisteNte de iNForMÁtica (informática)
Nível: eNsiNo MÉdio

inscrição Nome do candidato Pcd

20220236411382 JaMEs fraNcisco carvalHo da lUZ Não

2022023605483 MicHEl da silva soUZa Não

canaã dos carajás
tÉcNico eM GestÃo cULtUraL (Biblioteconomia)
Nível: GradUaÇÃo
Não há candidatos selecionados para esta vaga

canaã dos carajás
tÉcNico eM GestÃo cULtUraL (Pedagogia)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Pcd
2022023624627 MoNiQUE loPEs NaZarÉ dE MoraEs Não
20220236233144 vaNilda Maria dE JEsUs crUZ Não

Marabá
assisteNte adMiNistratiVo

Nível: eNsiNo MÉdio
inscrição Nome do candidato Pcd

20220236299869 allYsoN lEal dos saNtos Não
2022023637723 aNdrÉia soUsa GoMEs Não
20220236382486 isaBElla raiaNNY araUJo da silva Não
20220236175678 rENaN Barros BraGa Não

Marabá
assisteNte de iNForMÁtica (informática)
Nível: eNsiNo MÉdio

inscrição Nome do candidato Pcd
2022023681995 carlos viNiciUs da crUZ MoraEs Não
20220236210487 claUBEr MatHEUs MENdEs PErEira Não

Marabá
tÉcNico eM GestÃo cULtUraL (Biblioteconomia)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Pcd
20220236411609 EMaNUElE MEdEiros PiNto Não
20220236411794 lEila lEMos dE olivEira Não

Marabá
tÉcNico eM GestÃo cULtUraL (Pedagogia)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Pcd
20220236300560 adriaNo rodriGUEs da costa Não
20220236411415

Parauapebas EricK JHoNYs PaEs sarraf Não

assisteNte adMiNistratiVo
Nível: eNsiNo MÉdio

inscrição Nome do candidato Pcd

20220236125145 adNa liMa olivEira carvalHo silva Não

20220236297069 catiaNE da coNcEicao silva Não

20220236115238 ElENir diNiZ Não

20220236372866 JUliaNa NUNEs viEira Não

Parauapebas
assisteNte de iNForMÁtica (informática)
Nível: eNsiNo MÉdio

inscrição Nome do candidato Pcd

20220236408186 JosÉ dE alENcar saNtos dE araÚJo Não

Parauapebas
tÉcNico eM GestÃo cULtUraL (Biblioteconomia)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Pcd

2022023603642 lUciaNa NoGUEira soarEs Não
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Parauapebas
tÉcNico eM GestÃo cULtUraL (Pedagogia)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Pcd
2022023601471 aNa cristiNa da silva Mota Não
2022023675299 Marta WaNZElEr BotElHo Não

Belém(Pará), 09 de maio de 2022 
comissão do Pss fcP UsiPaZ 

Protocolo: 797410

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

diÁria
.

Portaria Nº 422 de 11 de Maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/577795/sEcoM.
rEsolvE:
I- Conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para augusto corrêa no dia 12 de maio de 2022, para conduzir a equipe 
que fará a cobertura jornalística.
NoME: rUaN aUGUsto BarBosa EstEvaM
MatricUla: 5945598
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 797338
Portaria Nº 408 de 11 de Maio de 2022.

orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/564066/sEcoM.
rEsolvE:
I- Conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Bragança no dia 12 de maio 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 409 de 11 de Maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/564129/sEcoM.
rEsolvE:
I- Conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Bragança no dia 12 de maio 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 410 de 10 de Maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/566393/sEcoM.
rEsolvE:
I- Conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que se deslo-
cará para o município de tailândia nos dias 09 e 10 de maio de 2022, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará
NoME: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
MatricUla: 5951293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 411 de 10 de Maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/566415/sEcoM.
rEsolvE:
I- Conceder a servidora relacionada; 1½ (uma diária e meia), que se deslo-
cará para o município de tailândia nos dias 09 e 10 de maio 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 412 de 10 de Maio de 2022.
oriENtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/566596/sEcoM.
rEsolvE:
I- Conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Paragominas no dia 14 de maio de 2022, para cober-
tura 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 413 de 10 de Maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/569810/sEcoM.
rEsolvE:
I- Conceder ao servidor relacionado; 3½ (três diárias e meia), que se des-
locará para o município de Xinguara nos dias 11 a 14 de maio 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 414 de 10 de Maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/564234/sEcoM.
rEsolvE:
I- Conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de augusto corrêa no dia 12 de maio de 2022, para co-
bertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
MatricUla: 5951293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 415 de 10 de Maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/563798/sEcoM.
rEsolvE:
I- Conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de augusto corrêa no dia 12 de maio de 2022, para co-
bertura 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 416 de 10 de Maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/566143/sEcoM.
rEsolvE:
I- Conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de augusto corrêa no dia 12 de maio de 2022, para co-
bertura 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 417 de 10 de Maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/566324/sEcoM.
rEsolvE:
I- Conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Marapanim no dia 10 de maio 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 418 de 10 de Maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/569231/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; 3½ (três diárias e meia), que se des-
locará para o município de Xinguara nos dias 11 a 14 de maio de 2022, 
para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Gilberto adriano Pastana Marçal
MatricUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
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Portaria Nº 419 de 10 de Maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/481866/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder a servidora relacionada; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração na agenda do governo foi necessário permanecer 
por mais um dia 23/04/2022 no município de dom Eliseu.
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 420 de 10 de Maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/556361/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração na agenda do governo faz-se necessário sua per-
manência por mais um dia ao município de marabá para conduzir a equipe 
jornalística.
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 421 de 11 de Maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/573684/sEcoM.
rEsolvE:
I- Conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que irá se 
deslocar para Brasília nos dias 11 e 12 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

Protocolo: 797322

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

errata
.

errata da Portaria de Férias Nº 111/2022, de 02 de Maio de 2022, 
que trata da coNcEssÃo dE fErias, dos servidores, publicada em doE 
34.957 de 04 de Maio de 2022:
onde se lê:

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

adriaNa saNtos triNdadE 54189404/2 01/08/2011 01/08/20 a 31/07/21 20/06 a 19/07/22

Lê-se:

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

adriaNa saNtos triNdadE 54189404/2 01/08/2011 01/08/20 a 31/07/21 29/06 a 28/07/22

Protocolo: 797385

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 019/2022
Processo Nº 2021/1238101

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 001/2022
objeto: o Presente contrato tem por objeto a contratação de serviço 
contínuo de empresa especializada para manutenção preventiva mensal 
e corretiva, com fornecimento de peças, dos 3 (três) grupos geradores 
pertencentes à fUNtElPa.
valor Global: r$ 44.400,00 (Quarenta e quatro mil e quatrocentos reais)
data de assinatura: 05/05/2022
data de vigência: 05/05/2022 à 05/05/2023
fiscal de contrato: Paulo roberto Batista Barros – Matrícula Nº: 54196946/2
suplente de contrato: Henrique Quadros de Menezes – Matrícula Nº: 
55585633/2
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 412.000.8338c

contratado (a): M B da crUZ sErviÇos dE rEfriGEraÇÃo EirEli.
cNPJ n°: 16.979.315/0001-62
Endereço: travessa vileta, nº 3074, bairro do Marco
cEP 66.095-346 – Belém/Pa
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 796915
coNtrato Nº 021/2022

Processo Nº 2022/165746
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022

objeto: o Presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimen-
tícios (café, açúcar, leite) e filtro de papel, através de lotes à critério da 
administração da fUNtEPa.
valor Global: r$ 25.041,50 (vinte e cinco mil, querenta e um reais e cin-
quenta centavos)
data de assinatura: 10/05/2022
data de vigência: 10/05/2022 à 10/05/2023
fiscal de contrato: leonardo coelho Pereira – Matricula Nº: 5960291/1
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.30
fonte: 0101
Pi: 412.000.8338c
contratado (a): d dos s vasQUEs ltda
cNPJ n°: 37.356.450/0001-21
Endereço: av. avenida Marechal deodoro, 531, Bloco 15, bairro: ianetama
cEP: 68.745-011 – castanhal/Pa
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 797299

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo N° 004/2022
coNtrato Nº 076/2019

Processo Nº 2019/352304/FUNteLPa
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2019

objeto:o termo aditivo tem com objeto o reajuste do preço pela cessão de 
capacidade de satélite contratado, a coNtrataNtE pagará à coNtratada 
o valor de r$ 721,96 (setecentos e vinte um reais e noventa e seis centa-
vos) por 01 (uma) hora de cessão, sendo o valor de r$ 2.165,88 (dois mil, 
cento e sessenta e cinto reais, oitenta e oito centavos) por 03 (três) horas 
estimadas de cessão por cada evento.
valor Global: r$ 433.176,00 (quatrocentos e trinta e três mil, cento e 
setenta e seis reais)
fundamento legal: art. 37, inciso XXi da constituição federal c/c artigos 
40, inciso Xi e 55, inciso iii da lei federal
n º 8.666/93;
data assinatura: 22/04/2022
data de vigencia: 01/01/2022 à 01/01/2023
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.813.1499.8795
Elemento: 339040
fonte: 0101
Pi: 103cParaZao
Pi: 103coPvErdE
Pi: 103coPEladE
Pi: 103ElENoUtr
funcional: 65.201.24.392.1503.8423
Elemento:309040
Pi: 103EvENfEst
Pi: 103EvENciri
Pi: 103EvENcair
Pi: 103EvENoUtr
contratado: EMBratEl tv sat tElEcoMiNicaÇÕEs s/a
cNPJ: 09.132.659/0001-76
Endereço: avenida Presidente vargas, 1012, centro.
cEP: 20.071-910, rio de Janeiro, rJ, Brasil.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 796910
terMo aditiVo Nº 004/2022

coNtrato Nº 077/2019
Processo Nº 2019/69009/FUNteLPa

objeto: o presente termo aditivo, que tem como objeto o reajuste contra-
tual de 10% (dez por cento) sobre os preços da locaÇÃo dE sEGMENto 
EsPacial EM satÉlitE – Banda c 6,0 MHz de capacidade, para a traNs-
MissÃo PErMaNENtE dos sinais de áudio, vídeo e dados, em formato 
digital, a serem veiculados na programação da tv cultura do Pará canal 
2.1, emissora da cultura rede de comunicação, rádio e Portal
valor Global: r$ 834.900,00 (oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos 
reais).
fundamento legal: art. 37, inciso XXi de constituição federal c/c artigos 
40, inciso Xi e 55, iii da lei federal nº 8.666/93
data assinatura: 25/04/2022
data de vigencia: 01/01/2022 até 01/01/2023
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.126.1508.8238
Elemento: 339040
fonte: 0101
Pi: 412.000.8238c
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contratado: EMBratEl tv sat tElEcoMUNicaÇÕEs s/a
cNPJ: 09.132.659/0001-76
Endereço: avenida Presidente vargas, 1012, centro,
cEP: 20.071-910, rio de Janeiro, rJ, Brasil.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 796913

.

.

diÁria
.

Portaria N.º 127/2022, de 10 de Maio de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNsidEraNdo os termos do Memorando Nº 12/2022 – dPor/fUNtElPa,
10/05/2022, contidos nos autos do Processo Nº 2022/570224, de 
10/05/2022;
rEsolvE:
CONCEDER 2 ½ (duas e meia) diárias ao servidor LARISSA GUERREIRO 
diNiZ MartiNs, ocupante do cargo em comissão de dirEtor, Matrícula 
funcional nº 5956971/1 para custear despesas com viagem ao Município de
Parauapebas, no período de 17 à 19/05/2022, com o objetivo de participa-
ra da inauguração da UsiPaZ, em Paraupebas.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 797208
Portaria Nº 125/2022, de 10 de Maio de 2022

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 05/2022 - coJor/fUNtEl-
Pa, de 09/05/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2022/562922, de 09/05/2022;
r E s o l v E:
CONCEDER 2 e ½ (duas e meia) diária(s) a servidora SAMARA SUELY SOU-
Za da silva, matrícula nº 5932184/2, ocupante do cargo em comissão 
de GErENtE, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
Parauapebas, no período de 17/05/2022 a 19/05/2022, com o objetivo de
participar da inauguração da UsiPaZ em Parauapebas.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 797209
Portaria Nº 126/2022, de 11 de Maio de 2022.

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 06/2022 da coJor/fUN-
tElPa, de 09/05/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/565995 
de 09/05/2022.
r E s o l v E:
CONCEDER 2 e ½ (duas e meia) diárias a servidora ALINEANNE ALDERONA 
frEirE dE olivEira, ocupante do cargo em comissão de coordENador 
dE NUclEo, Matrícula funcional n.º 5924472/5, para custear despesas 
com viagem ao(s) Município(s) de Parauapebas, no período de 17/05/2022 
a 19/05/2022, com o objetivo de realizar a cobertura jornalística da trans-
missão ao vivo da inauguração da Usina de Paz no Município.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 797216
Portaria Nº 128/2022, de 11 de Maio de 2022.

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 08/2022 da coJor/fUN-
tElPa, de 09/05/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/565852 
de 09/05/2022.
r E s o l v E:
CONCEDER 2 e ½ (duas e meia) diárias a servidora RAFAELA DE OLIVEIRA 
colliNs costa, ocupante do cargo em comissão de assistENtE ii, Ma-
trícula funcional n.º 5964611/1, para custear despesas com viagem ao(s) 
Município(s) de Parauapebas, no período de 17/05/2022 a 19/05/2022, 
com o objetivo de realizar a cobertura jornalística da transmissão ao vivo 
da inauguração da Usina de Paz no Município.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 797221
Portaria N.º 129/2022, de 11 de Maio de 2022.

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;

coNsidEraNdo os termos do Memorando Nº 02/2022 – dPor/fUNtElPa, 
09/05/2022, contidos nos autos do Processo N.º 2022/565637, de 09/05/2022;
rEsolvE:
CONCEDER 2 e ½ (duas diárias e meia) diárias ao servidor MATEUS MI-
raNda loPEs, ocupante do cargo em comissão de assistENtE ii, Matrí-
cula funcional nº 5918904/2 para custear despesas com viagem ao Muni-
cípio de Parauapebas, no período de 17 a 19/05/2022, com o objetivo de
produção e cobertura jornalística da transmissão ao vivo da inauguração 
da UsiPaz do município de Parauapebas.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 797225
Portaria Nº 130/2022, de 11 de Maio de 2022

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2022 da dPor/fUNtEl-
Pa, de 09/05/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/565919, de
09/05/2022.
r E s o l v E:
CONCEDER 2 e ½ (duas e meia) diária(s), a servidora VANESSA CRISTINA 
fortEs foNsEca, ocupante do cargo em comissão de GErENtE, matrícu-
la funcional nº 5951508/1, para custear despesas com viagem ao(s) Mu-
nicípio(s) de Parauapebas, no período de 17 a 19/05/2022, para cobertura
jornalística da transmissão ao vivo de inauguração da UsiPaz do município 
de Parauapebas.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 797228
Portaria Nº 124/2022, de 10 de Maio de 2022

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 06/2022 - GaB/fUNtElPa, 
de 10/05/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2022/568151, de 10/05/2022;
r E s o l v E:
CONCEDER 2 e ½ (duas e meia) diária(s) ao servidor HILBERT HIL CAR-
rEira do NasciMENto, matrícula nº 5945805/1, ocupante do cargo em 
comissão de PrEsidENtE, para custear despesas com viagem ao(s) Muni-
cípio(s) de Parauapebas, no período de 17/05/2022 a 19/05/2022, com o 
objetivo de participar da inauguração da UsiPaZ em Parauapebas.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 796764

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00561

Processo Nº 2022/138227
objeto: aquisição de Material Elétrico (lotE 01).
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2022.
valor do contrato: r$ 25.151,10 (vinte e cinco mil cento e cinquenta e um 
reais e dez centavos)
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de trabalho: 24122129783380000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 4120008338
vigência/Prazo de Entrega: 10/05/2022 a 10/06/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENsE dE radiodifUsÃo – fUNtElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x MUlti litE coMErcial ElEtrica lida (cNPJ 
28.423.235-0001/05)
data da assinatura: 10/05/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 797393
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
Port. de redes/sUBst. Nº 527/2022-GaB/Pad. 

BeLÉM, 11 de Maio de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria Nº 139/2020-GaB/Pad de 05/11/2020, 
publicado no doE edição nº 34.396 de 06/11/2020;
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coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 498/2022, de 10 de maio 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 - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 139/2020-GaB/Pad de 05/11/2020, publicado no doE edição 
nº 34.396 de 06/11/2020, 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;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Port. de redes/sUBst. Nº 528/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria Nº 140/2020-GaB/Pad de 05/11/2020, 
publicado no doE edição nº 34.396 de 06/11/2020;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 540/2022, de 10 de maio 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 - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 140/2020-GaB/Pad de 05/11/2020, publicado no doE edição 
nº 34.396 de 06/11/2020, 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;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Port. de redes/sUBst. Nº 529/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria Nº 158/2020-GaB/Pad de 18/11/2020, 
publicado no doE edição nº 34.412 de 19/11/2020;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 541/2022, de 10 de maio 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 - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 158/2020-GaB/Pad de 18/11/2020, publicado no doE edição 
nº 34.412 de 19/11/2020, 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;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Port. de redes/sUBst. Nº 530/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria Nº 159/2020-GaB/Pad de 18/11/2020, 
publicado no doE edição nº 34.412 de 19/11/2020;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 542/2022, de 10 de maio 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 - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 159/2020-GaB/Pad de 18/11/2020, publicado no doE edição 
nº 34.412 de 19/11/2020, 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;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Port. de redes/sUBst. Nº 531/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria Nº 161/2020-GaB/Pad de 18/11/2020, 
publicado no doE edição nº 34.412 de 19/11/2020;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 543/2022, de 10 de maio 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 - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 161/2020-GaB/Pad de 18/11/2020, publicado no doE edição 
nº 34.412 de 19/11/2020, 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;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Port. de redes/sUBst. Nº 532/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria Nº 179/2020-GaB/Pad de 27/11/2020, 
publicado no doE edição nº 34.421 de 30/11/2020;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 543/2022, de 10 de maio 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 - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 179/2020-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;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Port. de redes/sUBst. Nº 533/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria Nº 180/2020-GaB/Pad de 30/11/2020, 
publicado no doE edição nº 34.422 de 30/11/2020;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 545/2022, de 10 de maio de 
2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
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r E s o l v E:
i - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 180/2020-GaB/Pad de 30/11/2020, publicado no doE edição 
nº 34.422 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;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Protocolo: 797097
Portaria Nº 8/2022– cesad/sedUc

a sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram conferidas pela lei nº 8.096 de 01/01/2015 e conside-
rando o que dispõe os decretos Estaduais nº 249/2011 e nº 1.338/2015, 
em observância aos art. 32 a 34 da lei 5.810/94 - rJU/Estadual e ao art. 
41 §4º da constituição federal;
rEsolvE:
HoMoloGar a dispensa de Estágio Probatório do servidor clEidE rENata da 
silva MacHado, matrícula nº 54194700-3, ocupante do cargo efetivo de : Pro-
fEssor classE i, de acordo com a análise do processo nº 2021/1122253.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE, 10 dE Maio dE 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo dE PEssoas

Protocolo: 796794
Portaria Nº 09/2022– 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 
eXercÍ-

cio

MatrÍ-
cULa

UNidade
adMiNistratiVa carGo coNceito

adriaNa Maria 
olivEira dE soUsa 11/11/2011 5896270-1 8ª UrE sErvENtE EXcElENtE

alaN alvEs dE 
araUJo 02/05/2011 54186862-2 9ª UrE ProfEssor classE i BoM

alcioNE aMaral 
saNtaNa valENtE 19/12/2008 57209908-1 7ª UrE EsPEcialista EM EdU-

cacao classE i EXcElENtE

aNGEla PiNto 
GUEdEs 01/08/2011 5541689-2 UsE 14 assistENtE adMiNis-

trativo EXcElENtE

aNtoNio carlos 
olivEira Morais 06/07/2006 57174923-1 10ª UrE ProfEssor classE i BoM

BEatriZ dE soUsa 
vilar favila 25/08/2008 57202365-1 UsE 4 ProfEssor classE ii EXcElENtE

caroliNa GUiMa-
raEs laUria 17/04/2008 57196372-1 UsE 1 ProfEssor classE i EXcElENtE

davi WilKsoN fUr-
tado soZiNHo 28/08/2008 57203660-1 UsE 10 ProfEssor classE ii EXcElENtE

dElcio lUis Ba-
liEiro fraZao 04/09/2008 8400413-3 3ª UrE ProfEssor classE ii BoM

dENis aNdradE 
torrEs 05/01/2007 5812623-2 UsE 13 ProfEssor classE ii EXcElENtE

diNElsoN sErrao 
da silva 22/04/2003 51855822-1 UsE 13 ProfEssor classE ii EXcElENtE

EdsoN da silva 
soUZa 04/05/2011 5889383-1 UsE 9 EsPEcialista EM EdU-

cacao classE ii EXcElENtE

ElEssaNdra vali-
No costa 09/12/2008 57194603-2 UsE 14 EsPEcialista EM EdU-

cacao classE i BoM

EUdsoN lEoNardE 
Kloss 07/08/2012 54192203-3 10ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

faBiola tavarEs 
PErEira 06/11/2003 5459044-3 7ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

fraNciNEa aMaral 
olivEira 28/01/2009 54192194-2 10ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

GaBriEl PEiXoto 
olivEira 01/09/2010 57233020-1 MiNistErio PUBlico do 

Estado Estado do Para
tEcNico EM GEstao 

PUBlica BoM

GENilsoN fErNaN-
dEs MoNtEiro 01/02/2012 5897534-1 1ª UrE viGia EXcElENtE

ioNE dE liMa 
cUNHa 13/02/2012 5897675-1 cai/sEdE ProfEssor classE i EXcElENtE

ivoNE loPEs da 
silva 17/02/2009 57215086-1 3ª UrE assistENtE adMiNis-

trativo EXcElENtE

JaiME cUEllar 
vElardE 27/12/2006 5818753-1 UsE 13 ProfEssor classE iii EXcElENtE

JoaNa loPEs 
rocHa 05/12/2011 5896547-1 10ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

JosE arilsoN 
aNdradE dE 

olivEira
03/08/2012 5902241-1 8ª UrE EsPEcialista EM EdU-

cacao classE i EXcElENtE

JosE claUdio 
GalatE MoraEs 07/07/2006 5494524-2 7ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

JosE EladioNor 
carvalHo dE 

alMEida
18/11/2004 54188217-1 UsE 13 ProfEssor classE i EXcElENtE

JosE MaUro triN-
dadE raMos 10/12/2009 54191389-3 UsE 3 ProfEssor classE i EXcElENtE

JosiaNE soUsa 
cardoso 01/06/2005 54190346-1 7ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

lEslEY fiGUEirEdo 
dE soUsa 18/05/2012 5899791-1 7ª UrE EsPEcialista EM EdU-

cacao classE i EXcElENtE

liliaN da GaMa 
GoloBovaNtE 24/11/2011 5896642-1 7ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

liNdalva alvEs da 
cUNHa 17/02/2009 57212671-1 9ª UrE assistENtE adMiNis-

trativo EXcElENtE

Marcia HElENa 
alENcar dE 

MoraEs
21/07/2006 57174609-1 UsE 1 ProfEssor classE i EXcElENtE

MarcYEttE caldas 
toJal 14/08/2012 5902037-1 UsE 8 EsPEcialista EM EdU-

cacao classE iii EXcElENtE

Maria aNGElica 
siMoEs dE soUZa 01/07/2009 57220025-1 7ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

Maria coNcEicao 
Morais MoNtEiro 05/05/2011 325465-3 UsE 1 EsPEcialista EM EdU-

cacao classE ii EXcElENtE

Maria crEUZUitE 
da silva araUJo 04/12/2003 5449723-1 cai/sEdE ProfEssor classE i EXcElENtE

Maria do socorro 
vasco BarBosa 09/09/2009 5713250-1 UsE 4 ProfEssor classE i EXcElENtE

Maria JosE coNdE 
MartiNs 29/11/2011 5896779-1 8ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

MicHElla dE 
cassia saNtos 

caMPos
10/02/2004 5813069-2 UsE 4 ProfEssor classE ii BoM

Natalia BarBosa 
do valE alvEs 01/08/2007 57189653-1 UsE 4 ProfEssor classE i BoM

NaZiEtE dos rEis 
MadalENa 23/12/2008 57210574-1 18ª UrE MErENdEira BoM

NiNivE caroliNa 
GoMEs silva dos 

aNJos
10/05/2011 5889662-1 UsE 13 ProfEssor classE i EXcElENtE

roBErta MicHEllE 
PiNto loBato 31/07/2012 5902264-1 8ª UrE EsPEcialista EM EdU-

cacao classE i EXcElENtE

rosiNErY da silva 
olivEira 16/06/2009 57217671-1 9ª UrE sErvENtE EXcElENtE

rosiNEtE alvEs 
da silva 05/01/2007 80845275-1 UsE 13 ProfEssor classE ii EXcElENtE

siMoNE dE JEsUs 
dE olivEira loPEs 01/08/2012 5902474-1 8ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

siNaMor Maria 
GoMEs dE fiGUEi-

rEdo
22/11/2008 6006450-3 7ª UrE EsPEcialista EM EdU-

cacao classE ii EXcElENtE

tatiaNa soUZa da 
coNcEicao 24/07/2012 5902340-1 8ª UrE EsPEcialista EM EdU-

cacao classE ii EXcElENtE

valdENir olivEira 
dE HolaNda 12/07/2007 57189738-1 18ª UrE ProfEssor classE ii BoM

vEra claUdia dE 
MElo GUiMaraEs 

NasciMENto
19/10/2005 5754542-2 UsE 4 ProfEssor classE i EXcElENtE

WalBYa NEvEs da 
costa 10/11/2011 5896721-1 1ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo dE PEssoas, 10 dE Maio dE 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 796798
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adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 211/2022-MaraBÁ
Nome: cHristiaNE costa lira
cargo: ProfEssor
vigência: 09/05/2022 a 08/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 212/2022-aBaetetUBa
Nome: Maria dE NaZarE raiol dE olivEira
cargo: ProfEssor
vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 213/2022-aNaPÚ
Nome: taYaNa MartiNs dE araUJo
cargo: ProfEssor
vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 214/2022-BarcareNa
Nome: odirlENY dos saNtos carNEiro
cargo: ProfEssor
vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 215/2022-BrasiL NoVo
Nome: sirlEi fraNcisca rEZENdE
cargo: ProfEssor
vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 216/2022-MoJÚ
Nome: dEUZiaNE MoraEs soUZa
cargo: ProfEssor
vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 217/2022-Porto de MÓZ
Nome: BrUNa ariNGHiEri viEira
cargo: ProfEssor
vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 218/2022-Porto de MÓZ
Nome: BrUNo saNtos dE olivEira
cargo: ProfEssor
vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 219/2022-Porto de MÓZ
Nome: lEoNilsoN Batista Maia
cargo: ProfEssor
vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 220/2022-Porto de MÓZ
Nome: rEGival soarEs fEitosa
cargo: ProfEssor
vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 221/2022-Porto de MÓZ
Nome: sEBastiao carvalHo fErNaNdEs
cargo: ProfEssor
vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 222/2022-seNador JosÉ PorFÍrio
Nome: saNdra Maria PiNHEiro do MoNtE
cargo: ProfEssor
vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 223/2022-taiLÂNdia
Nome: aNdrE lUis cardoso GoMEs
cargo: ProfEssor
vigência: 12/05/2022 a 11/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 224/2022-aNaNiNdeUa
Nome: raiMUNda fErrEira MacHado
cargo: ProfEssor
vigência: 11/05/2022 a 10/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 225/2022-BeLÉM
Nome: HEloisa HElENa soUZa soarEs
cargo: ProfEssor
vigência: 11/05/2022 a 10/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 226/2022-BeLÉM
Nome: ivoNE Galvao lEal
cargo: ProfEssor
vigência: 11/05/2022 a 10/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

ato: coNtrato Nº 227/2022-BeLÉM
Nome: JaNEtE Paiva dE lEMos
cargo: ProfEssor
vigência: 11/05/2022 a 10/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado 
em 30/03/2022.

Protocolo: 797245

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: alEX soUsa da silva
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 18/11/21 a 16/01/22
MatricUla: 57198379/1  carGo: Prof
lotacao: EE EdUardo aNGEliM/BarcarENa
laUdo MEdico: 206083a/1
NoME: alda Maria vidal da PaiXao
coNcEssao: 180 dias
PEriodo: 25/10/21 a 22/04/22
MatricUla: 57233976/1 carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE Nilo olivEira/iGaraPE acU
laUdo MEdico: 85346
NoME: aNdrEa Marcia MoNtEiro fErrEira
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 26/01/22 a 26/03/22
MatricUla: 5901055/1  carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE cEliNa aNGlada/BElEM
laUdo MEdico: 85267
NoME: aMarilis Maria farias da silva
coNcEssÃo: 120 dias
PErÍodo: 21/12/21 a 19/04/22
MatrÍcUla: 5890205/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE lUciaNo caldErara/visEU
laUdo MÉdico: 84990
NoME: daNiEl Nicacio dE soUsa
coNcEssÃo: 120 dias
PErÍodo: 21/12/21 a 19/04/22
MatrÍcUla: 5784360/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE rEtiro GraNdE/cacH arari
laUdo MÉdico: 84979
NoME: faBiaNa BaNdEira olivEira
coNcEssÃo: 60 dias
PErÍodo: 29/12/21 a 26/02/22
MatrÍcUla: 57190229  carGo: Prof
lotaÇÃo: EE aUG MoNtENEGro/BElEM
laUdo MÉdico: 84908
NoME: fErNaNda do socorro Batista dos saNtos
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 06/12/21 a 03/02/22
MatricUla: 54187819/2 carGo: Prof
lotacao: EE aMErica coNdUrU/caPaNEMa
laUdo MEdico: 85331
NoME: HEliaNE WaNdErlEY da silva MElo
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 05/11/21 a 03/01/22
MatricUla: 5907059/1 carGo: Prof
lotacao: EE PaUlo rodriGUEs/castaNHal
laUdo MEdico: 206078a/1
NoME: iNGrid sUElY cardoso dE MEllo
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 05/01/22 a 04/04/22
MatricUla: 5901070/1  carGo: EsPEc EdUc
lotacao: Erc sErv atENd saBEr/BElEM
laUdo MEdico: 85353
NoME: JUlia roZa valENtE PErEira
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 03/01/22 a 03/03/22
MatricUla: 57212464/1 carGo: assist adM
lotacao: EE Gal GUrJao/BElEM
laUdo MEdico: 85247
NoME: Joao carlos araUJo HildEBraNdo
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 03/01/22 a 01/02/22
MatricUla: 5777674/2  carGo: Prof
lotacao: EE arMaNdo faJardo/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 85355
NoME: JEffErsoN olivEira do NasciMENto
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 13/01/22 a 11/02/22
MatricUla: 55585785/2 carGo: Prof
lotacao: EE EdUc tEc Estado Pa/itaitUBa
laUdo MEdico: 85351
NoME: liNda dE JEsUs dos saNtos MacHado
coNcEssao: dias
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PEriodo: 29/11/21 a 27/01/22
MatricUla: 54189753/1  carGo: Prof
lotacao: EE Joao saNtos/caPaNEMa
laUdo MEdico: 206104a/1
NoME: liNda Maria dE soUZa GaMa
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 21/12/2021 a 19/01/2022
MatricUla: 5786754/2 carGo: Prof
lotacao: Ut JosE aZEvEdo/BElEM
laUdo MEdico: 85246
NoME: roBErto aNiZio dos saNtos
coNcEssao: 14 dias
PEriodo: 24/11/21 a 07/12/21
MatricUla: 5902612/1  carGo: aUX oPEr
lotacao: corrEGEdoria/BElEM
laUdo MEdico: 206079a/1
NoME: roBsoN NaZarENo BarBosa dE aGUiar
coNcEssao: 45 dias
PEriodo: 02/12/21 a 15/01/22
MatricUla: 5929606/2  carGo: Prof
lotacao: EE iZidorio soUZa/MaracaNa
laUdo MEdico: 206095a/1
NoME: saNdra Mara carvalHo caMPElo
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 04/01/22 a 02/02/22
MatricUla: 5338328/2  carGo: EsPEc EdUc
lotacao: Ut YolaNda MartiNs/BElEM
laUdo MEdico: 85250
NoME: saNdra Maria fErrEira PErEira
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 26/11/21 a 23/02/22
MatricUla: 57216534/1 carGo: Prof
lotacao: EE Nossa sra fatiMa ii/BElEM
laUdo MEdico: 85356
NoME: tatiaNa dE NaZarE MoraEs BElEZa
coNcEssÃo: 60 dias
PErÍodo: 22/11/21 a 20/01/22
MatrÍcUla: 54182959/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE d Bosco/saliNoPolis
laUdo MÉdico: 84586
NoME: valENa rEGiNa da cUNHa dias
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 21/12/21 a 20/03/22
MatricUla: 54191588/  carGo: Prof
lotacao: EE alM GUilloBEl/BElEM
laUdo MEdico: 85417

Protocolo: 797042
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde

NoME: aNa EMilia dos saNtos NasciMENto
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 01/11/21 a 30/11/21
MatricUla: 5901520/1  carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE aNiBal dUartE/BElEM
laUdo MEdico: 85413
NoME: aNdrEZa do rosario dos saNtos PErEira
coNcEssao: 105 dias
PEriodo: 03/12/2021 a 17/03/2022
MatricUla: 5947927/1 carGo: Prof
lotacao: EE aGostiNHo MoNtEiro/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 85357
NoME: aNtoNio Marcos daMascENo
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 08/01/22 a 07/04/22
MatricUla: 5840520/2  carGo: Prof
lotacao: EE Mª fiGUEirEdo/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 85350
NoME: aUGUsto rENato GoNcalvEs EsPirito saNto
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 30/12/21 a 27/02/22
MatricUla: 5557615/2  carGo: Prof
lotacao: EE Edvaldo JEsUs/icoaraci
laUdo MEdico: 85147
NoME: clara iZaBEl saMPaio alviNo dE aNdradE
coNcEssÃo: 90 dias
PErÍodo: 31/12/21 a 30/03/22
MatrÍcUla: 54188347/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: 8ª UrE/castaNHal
laUdo MÉdico: 84894
NoME: diEGo saNtos farias
coNcEssÃo: 90 dias
PErÍodo: 20/11/21 a 17/02/22
MatrÍcUla: 54187457/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE rEGiNa silva/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 84984
NoME: KErlY cristiNa dE castro dUartE
coNcEssao: 120 dias
PEriodo: 02/12/21 a 31/03/22
MatricUla: 5889202/1 carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE GElMirEZ MElo silva/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 85282
NoME: Maria lUcia da silva
coNcEssao: 60 dias

PEriodo: 24/12/21 a 21/02/22
MatricUla: 455024/1  carGo: Prof
lotacao: EE aUGUsto MEira/BElEM
laUdo MEdico: 85349
NoME: Maria lEoNor MarQUEs loPEs
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 14/12/21 a 13/03/22
MatricUla: 57209292/1  carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE UlissEs GUiMaraEs/BElEM
laUdo MEdico: 85262
NoME: MErcia liMa PoNtEs
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 30/12/2021 a 29/03/2022
MatricUla: 5752442/3  carGo: Prof
lotacao: Erc fEliPE sMaldoNE/BElEM
laUdo MEdico: 85264
NoME: MErcia liMa PoNtEs
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 30/12/2021 a 29/03/2022
MatricUla: 5752442/2  carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE vilHENa alvEs/BElEM
laUdo MEdico: 85264
NoME: Nadiara BittENcoUrt vidal
coNcEssao: 180 dias
PEriodo: 29/12/21 a 26/06/22
MatricUla: 57204650/1  carGo: Prof
lotacao: EE dr frEitas/BElEM
laUdo MEdico: 85284
NoME: saNdra rEGiNa da PaiXao saNtiaGo
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 29/12/21 a 28/03/22
MatricUla: 57176314/1 carGo: Prof
lotacao: cENtro EdUc Jov octavio/BElEM
laUdo MEdico: 85352
NoME: sElMa assUNcao GoMEs ElErEs
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 23/12/21 a 22/03/22
MatricUla: 5277019/2  carGo: Prof
lotacao: EE MaGalHaEs Barata/BElEM
laUdo MEdico: 85263

Protocolo: 797048

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo ProtocoLo Nº 795989
ato: coNtrato No 184/2022-BrEvEs-vila laWtoN
onde se lê: Nome: raiaNa Maia PiNto
Leia-se: Nome: raYaNa Maia PiNto
Publicado no doE: 34.965 de 10/05/2022
Órgao: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcacao

Protocolo: 797235
errata da Portaria Nº 003940 / 2022 - saGeP - 10/05/2022
oNde se LÊ: dE 16/04/2022 a 31/07/2025
Leia-se: 15/04/2022 a 31/07/2025

Protocolo: 797036
errata da Portaria Nº 003767 / 2022 - saGeP - 04/05/2022
oNde se LÊ:  PartiicPar do cUrso dE doUtorado EM GEoGrafia, 
Na UNivErsidadE fEdEral dE Goiás, No PErÍodo dE 16/05/2022 a 
14/05/2022, a(o) sErvidor(a) lEildo dias dilva
lEia-sE: ParticiPar do cUrso dE doUtorado EM GEoGrafia, Na 
UNivErsidadE fEdEral dE Goiás, No PErÍodo dE 16/05/2022 a 
14/05/2026, a9o0 sErvidor(a) lEildo dias silva

Protocolo: 796745

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 431/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa daircE PEdrosa torrEs
MUNicÍPio: altaMira
cPf: 49055810282
NoME: JaKsoN JosE GoMEs dE olivEira
MatrÍcUla: 57208300
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.280,70 / sErviÇo - r$ 1.280,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 432/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PolivalENtE
MUNicÍPio: altaMira
cPf: 27883060244
NoME: rita dE cassia vicENtE dos aNJos
MatrÍcUla: 57208255
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.532,60 / sErviÇo - r$ 2.532,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 433/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PadrE EUrico
MUNicÍPio: vitoria do XiNGU
cPf: 52159680206
NoME: Maria fErrEira dUartE
MatrÍcUla: 57218336
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.387,80 / sErviÇo - r$ 1.387,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 434/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM odila dE soUsa
MUNicÍPio: altaMira
cPf: 46074635234
NoME: rosaNE frEitEiro
MatrÍcUla: 57217561
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.530,90 / sErviÇo - r$ 1.530,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 435/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM MElviN JoNEs sEdE
MUNicÍPio: UrUara
cPf: 45920796200
NoME: WaNdErsoN do sacraMENto MoraEs
MatrÍcUla: 5449928
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.624,40 / sErviÇo - r$ 2.624,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 436/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Maria JosE saNtaNa da silva
MUNicÍPio: aNaPU
cPf: 31870708253
NoME: laUdEcY fErrEira rodriGUEs silva
MatrÍcUla: 5897528
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.690,20 / sErviÇo - r$ 1.690,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 437/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM fraNcisca GoMEs dos saNtos
MUNicÍPio: MEdicilaNdia
cPf: 36697761253
NoME: GiNa caltraN da silva
MatrÍcUla: 57217419
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.567,70 / sErviÇo - r$ 2.567,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 438/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM doM PEdro i sEdE
MUNicÍPio: Porto dE MoZ
cPf: 37508474287
NoME: alcirlEi da silva torrEs
MatrÍcUla: 57208262
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.833,30 / sErviÇo - r$ 1.833,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 439/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Brasil Novo
MUNicÍPio: Brasil Novo
cPf: 56054149253
NoME: JorGE BErNardo da silva
MatrÍcUla: 57208259
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.898,10 / sErviÇo - r$ 1.898,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 440/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM BartoloMEU Morais da silva aNEXo
MUNicÍPio: altaMira
cPf: 52431576949
NoME: BEatriZ GoMEs da silva
MatrÍcUla: 5899965
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 441/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM GEtUlio varGas
MUNicÍPio: altaMira
cPf: 78950953234
NoME: aNdrE lUiZ da silva
MatrÍcUla: 57190947
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 553,50 / sErviÇo - r$ 553,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 442/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEEM JosE alfrEdo HaGE
MUNicÍPio: Porto dE MoZ
cPf: 7843352732
NoME: clEosoN da silva araNHa
MatrÍcUla: 54183098
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.784,70 / sErviÇo - r$ 1.784,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 443/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof Maria ioNE HENriQUE
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 73864056268
NoME: rosaNGEla PiNHEiro dE araUJo
MatrÍcUla: 5902670
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.244,70 / sErviÇo - r$ 1.244,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 444/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PrEsid KENNEdY
MUNicÍPio: MaracaNa
cPf: 68028210287
NoME: EMaNUEllE cristiNa NErY da silva
MatrÍcUla: 57209953
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.024,00 / sErviÇo - r$ 3.024,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 445/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM frEi daNiEl dE saMaratE
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 29940753268
NoME: JosE MariNo PiNHEiro BorGEs
MatrÍcUla: 5742170
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 402,30 / sErviÇo - r$ 402,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 446/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Prof MaNoEl JoaQUiM MoNtEi-
ro sEdE
MUNicÍPio: MaGalHaEs Barata
cPf: 48988545249
NoME: Maria dE NaZarE riBEiro raMos da costa
MatrÍcUla: 57219327
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.752,30 / sErviÇo - r$ 1.752,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 447/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Nilo dE olivEira
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 50905414268
NoME: saNdro QUEiroZ rEBoUcas
MatrÍcUla: 57209747
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.954,80 / sErviÇo - r$ 1.954,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 448/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Joao Batista dE MoUra car-
valHo
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 25640674253
NoME: aNtoNio JosE dE soUsa liMa
MatrÍcUla: 5783232
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.088,10 / sErviÇo - r$ 1.088,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 449/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM coNEGo calado
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 75161842253
NoME: aNdrEY HEltoN GoUlart flEXa
MatrÍcUla: 57202351
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.737,80 / sErviÇo - r$ 2.737,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 450/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Macario fEliPE aNtoNio
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 37800477215
NoME: vaNilsoN olivEira PaZ
MatrÍcUla: 5090741
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.363,50 / sErviÇo - r$ 1.363,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 451/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf JosE Elias EMiN
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 30222664215
NoME: Marcio JEaN dE araUJo carrEra
MatrÍcUla: 6010180
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.122,20 / sErviÇo - r$ 2.122,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 452/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf dr aNGElo cEsariNo
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 29994829220
NoME: raiMUNdo NorBErto sErrao dE fraNca
MatrÍcUla: 5911358
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.312,20 / sErviÇo - r$ 1.312,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 453/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf do cUri
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 71461507200
NoME: EdiaNE Barros da silva
MatrÍcUla: 57209712
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 345,60 / sErviÇo - r$ 345,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 454/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf aNtoNio alvEs raMos
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 35631228220
NoME: Marcia HEliaNa dE soUsa raMos
MatrÍcUla: 5364280
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 313,20 / sErviÇo - r$ 313,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 455/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EE vila dE PErNaMBUco -aNEXo
MUNicÍPio: iNHaNGaPi
cPf: 64313700234
NoME: sHEila lUZia da GaMa MoNtEiro
MatrÍcUla: 57194691
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 340,20 / sErviÇo - r$ 340,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 456/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof oliNda vEras alvEs
MUNicÍPio: cUrUca
cPf: 16759885287
NoME: EvaNildo saBiNo BorGEs rodriGUEs
MatrÍcUla: 216682
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.002,40 / sErviÇo - r$ 3.002,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 457/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof aNtoNia rosa
MUNicÍPio: sao Joao da PoNta
cPf: 44955030220
NoME: Marcia GEaNNE dos saNtos olivEira
MatrÍcUla: 5305578
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 864,00 / sErviÇo - r$ 864,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 458/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa Maria da coNcEicao 
GoMEs dE soUZa
MUNicÍPio: sao fraNcisco do Para
cPf: 52274128200
NoME: ElisaNGEla do NasciMENto cHavEs
MatrÍcUla: 54186864
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.060,10 / sErviÇo - r$ 2.060,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 459/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM ProfÃ‚Âª Maria dE NaZarE 
GUiMaraEs MacEdo
MUNicÍPio: cUrUca
cPf: 62031848291
NoME: vErUscHKa silva saNtos MElo
MatrÍcUla: 5900148
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 460/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM laMEira BittENcoUrt
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 29936497287
NoME: EliaNa saNtos BalEstrEri
MatrÍcUla: 57208111
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.910,60 / sErviÇo - r$ 2.910,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 461/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM frEi MiGUEl dE BUlHoEs - sEdE
MUNicÍPio: sao MiGUEl do GUaMa
cPf: 39930521291
NoME: Maria cEliNa da Gloria silva fErrEira
MatrÍcUla: 5902476
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 4.884,30 / sErviÇo - r$ 4.884,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 462/2022
 PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf rotarY clUB dE castaNHal
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 47176504253
NoME: lidia do socorro fErrEira dE Brito
MatrÍcUla: 5721377
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.112,40 / sErviÇo - r$ 1.112,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 463/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Prof JoNatHas atias
MUNicÍPio: sao doMiNGos do caPiM
cPf: 33452890244
NoME: roBsoN Gil saNtos dE alMEida
MatrÍcUla: 5658233
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.444,50 / sErviÇo - r$ 1.444,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 464/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Prof fraNcisco NUNEs
MUNicÍPio: saNta Maria do Para
cPf: 16822552200
NoME: JosiMar rocHa do NasciMENto
MatrÍcUla: 6021247
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 465/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf NilZa NasciMENto
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 10870407287
NoME: MaYsa socorro Novoa corrEa
MatrÍcUla: 57174807
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 691,20 / sErviÇo - r$ 691,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 466/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM sEvEriaNo BENEdito dE soUZa
MUNicÍPio: saNta Maria do Para
cPf: 39777103204
NoME: fraNcisco odair dos saNtos MEdEiros
MatrÍcUla: 55586100
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.309,30 / sErviÇo - r$ 3.309,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 467/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof PaUlo cEsar coUtiNHo 
rodriGUEs
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 59370840206
NoME: Maria solaNGE aGUiar fErNaNdEs
MatrÍcUla: 57208164
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.072,80 / sErviÇo - r$ 1.072,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 468/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof Marcos NUNEs
MUNicÍPio: saNta Maria do Para
cPf: 26971313291
NoME: daisY dE NaZarE carNEiro da cUNHa
MatrÍcUla: 941913
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 577,80 / sErviÇo - r$ 577,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 469/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof aNtoNio Marcal
MUNicÍPio: iNHaNGaPi
cPf: 64313700234
NoME: sHEila lUZia da GaMa MoNtEiro
MatrÍcUla: 57194691
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.536,30 / sErviÇo - r$ 1.536,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 470/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa dEUsariNa da silva rodriGUEs
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 21210543249
NoME: carMEN lUcia fUrtado dos saNtos
MatrÍcUla: 5902428
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.918,70 / sErviÇo - r$ 2.918,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 471/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PadrE salvador traccaiolli
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 51200058291
NoME: MEridiaNE saNtos daMascENo
MatrÍcUla: 5847591
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.356,10 / sErviÇo - r$ 3.356,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 472/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM MaroJa NEto sEdE
MUNicÍPio: sao doMiNGos do caPiM
cPf: 22687246204
NoME: iZaBEl dos saNtos olivEira
MatrÍcUla: 5490103
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.670,30 / sErviÇo - r$ 2.670,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 473/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Maria Pia dos saNtos aMaral
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 51690110244
NoME: Maria silvaNa dE soUsa saNtos
MatrÍcUla: 57208168
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.675,70 / sErviÇo - r$ 2.675,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 474/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Maria das MErcEs dE olivEi-
ra coNor
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 84514094234
NoME: adriaNa lira dos saNtos
MatrÍcUla: 57208059
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.687,50 / sErviÇo - r$ 1.687,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 475/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JosE sallEs
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 26242834200
NoME: ZoraidE do socorro alvEs dias
MatrÍcUla: 5716900
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.012,50 / sErviÇo - r$ 1.012,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 476/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JosE HENriQUE
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 28911660272
NoME: tElMa EUlaNGEla MElo dE aNdradE
MatrÍcUla: 5677742
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.166,40 / sErviÇo - r$ 1.166,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 477/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Joao GaBriEl da silva
MUNicÍPio: saNta Maria do Para
cPf: 24942820200
NoME: EdNEUMa Maria lUcas MEdEiros
MatrÍcUla: 57226261
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.914,30 / sErviÇo - r$ 1.914,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 478/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM iNacio PassariNHo sEdE
MUNicÍPio: tErra alta
cPf: 11287736866
NoME: rosiNEidE aParEcida da silva fratiN
MatrÍcUla: 5902223
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.466,10 / sErviÇo - r$ 1.466,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 479/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM GoNcalo fErrEira
MUNicÍPio: cUrUca
cPf: 25612085249
NoME: raiMUNdo carlos dE Morais saNtos
MatrÍcUla: 5062829
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.039,50 / sErviÇo - r$ 1.039,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 480/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM ElcioNE tHErEZiNHa ZaHlUtH 
BarBalHo
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 6007686272
NoME: Maria da lUZ Barros BittENcoUrt
MatrÍcUla: 339776
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.415,50 / sErviÇo - r$ 3.415,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 481/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM dr laUrENo alvEs dE MElo
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 37798090282
NoME: sUZEtE dE carvalHo raMos
MatrÍcUla: 5902329
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.710,80 / sErviÇo - r$ 2.710,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 482/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM coNEGo lEitao
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 57442894291
NoME: laErtY aNtUNEs carNEiro da silva
MatrÍcUla: 5834473
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.948,40 / sErviÇo - r$ 2.948,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 483/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM BENicio loPEs
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 58662219268
NoME: EvElYN dos saNtos MoUra
MatrÍcUla: 57209950
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.796,30 / sErviÇo - r$ 2.796,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 484/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf MaGalHaEs Barata sEdE
MUNicÍPio: saNta Maria do Para
cPf: 66159547291
NoME: lEidiaNE MacHado dE liMa
MatrÍcUla: 57208121
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.063,80 / sErviÇo - r$ 1.063,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 485/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM 28 dE JaNEiro
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 57614857291
NoME: MariNalva dE JEsUs olivEira soarEs
MatrÍcUla: 57209959
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.258,20 / sErviÇo - r$ 1.258,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 486/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf JUPitEr Maia
MUNicÍPio: cUrUca
cPf: 26831244220
NoME: clEa Maria lEal coiMBra
MatrÍcUla: 6011403
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 621,00 / sErviÇo - r$ 621,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 487/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Joao BotElHo dE soUZa
MUNicÍPio: saNta Maria do Para
cPf: 64505464253
NoME: adiElsoN Barroso dE soUsa
MatrÍcUla: 57208415
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.036,80 / sErviÇo - r$ 1.036,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 488/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf dr arMaNdo corrEa
MUNicÍPio: saNta Maria do Para
cPf: 74934147268
NoME: WErlEN ElcioNE PiNHEiro dE olivEira
MatrÍcUla: 57214114
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 499,50 / sErviÇo - r$ 499,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 489/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf cidadE dE doM Bosco
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 17120063200
NoME: MiriaM rodriGUEs BarBosa da silva
MatrÍcUla: 673390
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.239,30 / sErviÇo - r$ 1.239,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 490/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf aUGUsto raMos PiNHEiros
MUNicÍPio: tErra alta
cPf: 69803544268
NoME: aNtoNio PErEira das NEvEs filHo
MatrÍcUla: 57203027
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.228,50 / sErviÇo - r$ 1.228,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 491/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf aBEl ovidio dE caMPos
MUNicÍPio: cUrUca
cPf: 67596207200
NoME: roBErto GoNcalvEs da costa
MatrÍcUla: 57196506
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 580,50 / sErviÇo - r$ 580,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 492/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da cEEM dr iNacio KoUrY GaBriEl NEto
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 64708063253
NoME: HElio dE liMa silva
MatrÍcUla: 54197719
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.476,90 / sErviÇo - r$ 1.476,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 493/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dr alMir GaBriEl
MUNicÍPio: oriXiMiNa
cPf: 62818171253
NoME: MarcEliNa PiNto da silva
MatrÍcUla: 54187157
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.672,00 / sErviÇo - r$ 3.672,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 494/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM aNtoNio caNdido MacHado
MUNicÍPio: tErra saNta
cPf: 30623642204
NoME: JorGE NoGUEira PicaNco
MatrÍcUla: 5841283
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.057,40 / sErviÇo - r$ 2.057,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 495/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Nossa sENHora da saUdE
MUNicÍPio: JUrUti
cPf: 11091703272
NoME: sEBastiao sadEcK dos saNtos
MatrÍcUla: 5250633
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.306,80 / sErviÇo - r$ 1.306,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 496/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM flora tEiXEira
MUNicÍPio: faro
cPf: 60199202249
NoME: HElio siQUEira BarBosa
MatrÍcUla: 5901761
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.061,10 / sErviÇo - r$ 1.061,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 497/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM dEP aMErico PErEira liMa
MUNicÍPio: JUrUti
cPf: 28706633234
NoME: Maria do rosario da silva soUZa
MatrÍcUla: 57230883
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.277,10 / sErviÇo - r$ 1.277,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 498/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Marcos BENtEs dE carvalHo
MUNicÍPio: faro
cPf: 41446666204
NoME: EvEraldo GoMEs dE castro
MatrÍcUla: 5382998
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 909,90 / sErviÇo - r$ 909,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 499/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof JosE aGostiNHo GUErra
MUNicÍPio: alMEiriM
cPf: 83921320410
NoME: Maria da coNcEicao araUJo BorGEs do NasciMENto
MatrÍcUla: 5749450
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 631,80 / sErviÇo - r$ 631,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 500/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa BEatriZ do valE
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 64094588272
NoME: adria BEtaNHa Garcia dE alMEida
MatrÍcUla: 57224311
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.471,50 / sErviÇo - r$ 1.471,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 501/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PrEtEXtato da costa alva-
rENGa-aNEXo iv
MUNicÍPio: PraiNHa
cPf: 22336320282
NoME: HElENa dE fatiMa loPEs alvEs cErQUEira
MatrÍcUla: 6015239
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 502/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PrEtEXtato da costa alva-
rENGa-aNEXo iii
MUNicÍPio: PraiNHa
cPf: 22336320282
NoME: HElENa dE fatiMa loPEs alvEs cErQUEira
MatrÍcUla: 6015239
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 321,30 / sErviÇo - r$ 321,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 503/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PrEtEXtato da costa alva-
rENGa-aNEXo ii
MUNicÍPio: PraiNHa
cPf: 22336320282
NoME: HElENa dE fatiMa loPEs alvEs cErQUEira
MatrÍcUla: 6015239
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.080,00 / sErviÇo - r$ 1.080,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 504/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PrEtEXtato da costa alva-
rENGa aNEXo i
MUNicÍPio: PraiNHa
cPf: 22336320282
NoME: HElENa dE fatiMa loPEs alvEs cErQUEira
MatrÍcUla: 6015239
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.215,00 / sErviÇo - r$ 1.215,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 505/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PrEtEXtato da costa alvarENGa
MUNicÍPio: PraiNHa
cPf: 22336320282
NoME: HElENa dE fatiMa loPEs alvEs cErQUEira
MatrÍcUla: 6015239
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.998,00 / sErviÇo - r$ 1.998,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 506/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PE EdMUNdo dE liMa calvo - aNEXo
MUNicÍPio: MoNtE alEGrE
cPf: 38797496200
NoME: aNdrEa dE JEsUs liNs olivEira
MatrÍcUla: 5716225
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 507/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM MUrUMUrU - aNEXo i
MUNicÍPio: MoNtE alEGrE
cPf: 38797496200
NoME: aNdrEa dE JEsUs liNs olivEira
MatrÍcUla: 5716225
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.954,80 / sErviÇo - r$ 1.954,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 508/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM KM 11
MUNicÍPio: MoNtE alEGrE
cPf: 38797496200
NoME: aNdrEa dE JEsUs liNs olivEira
MatrÍcUla: 5716225
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 509/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM frEi coNstaNcio
MUNicÍPio: alMEiriM
cPf: 57952280287
NoME: Elias GoNcalvEs loBato
MatrÍcUla: 57208374
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.839,40 / sErviÇo - r$ 3.839,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 510/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM fraNcisco NoBrE dE alMEida- 
aNEXo
MUNicÍPio: MoNtE alEGrE
cPf: 38797496200
NoME: aNdrEa dE JEsUs liNs olivEira
MatrÍcUla: 5716225
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 521,10 / sErviÇo - r$ 521,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 511/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM fraNcisco NoBrE dE alMEida
MUNicÍPio: MoNtE alEGrE
cPf: 38797496200
NoME: aNdrEa dE JEsUs liNs olivEira
MatrÍcUla: 5716225
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 990,90 / sErviÇo - r$ 990,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 512/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM aMadEU BUrlaMaQUi siMoEs
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 56429690210
NoME: EliaNE do socorro BrilHaNtE dE araUJo frEirE
MatrÍcUla: 55586800
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.084,40 / sErviÇo - r$ 2.084,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 513/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Profa Maria valMoNt
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 40282767215
NoME: GENNEr Mara Mota da silva
MatrÍcUla: 5902146
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 572,40 / sErviÇo - r$ 572,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 514/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM saNto aNtoNio
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 59748540200
NoME: MarilENE dos saNtos PiNto
MatrÍcUla: 54182736
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 4.198,50 / sErviÇo - r$ 4.198,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 515/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf MoNtEiro loBato
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 19506082200
NoME: aNa dE MiraNda viaNa
MatrÍcUla: 57208988
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 453,60 / sErviÇo - r$ 453,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 516/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf fUlGENcio siMoEs
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 22944362291
NoME: JoaNa darQUE araUJo BrEsaola
MatrÍcUla: 57212656
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 996,30 / sErviÇo - r$ 996,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 517/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf dr JosE JorGE HaGE
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 63531720287
NoME: Maria EstElita Garcia
MatrÍcUla: 5902173
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.533,60 / sErviÇo - r$ 1.533,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 518/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UEE dr JosE tadEU dUartE Bastos
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 50892630272
NoME: sirlENE PiNto dE olivEira
MatrÍcUla: 5845033
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 519/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM sao fEliPE - aNEXo
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 57361339204
NoME: aNGEla sUElY sa Maia
MatrÍcUla: 57208420
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 7.136,10 / sErviÇo - r$ 7.136,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 520/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM rodriGUEs dos saNtos
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 51508583234
NoME: PEdro HENriQUE tEiXEira PiNto
MatrÍcUla: 57208458
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.647,00 / sErviÇo - r$ 1.647,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 521/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM rio taPaJos aNEXo i
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 42725410215
NoME: lUZia Barros da silva
MatrÍcUla: 6400879
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 483,30 / sErviÇo - r$ 483,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 522/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PEdro alvarEs caBral - aNEXo i
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 44213450244
NoME: MaNoEl daNilo vascoNcElos dE siQUEira
MatrÍcUla: 5900118
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 523/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM MaEstro WilsoN dias da foN-
sEca
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 74581015200
NoME: clEaNE PaUla fErrEira da silva
MatrÍcUla: 54197461
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.068,20 / sErviÇo - r$ 2.068,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 524/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM MadrE iMacUlada -aNEXo i
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 59652233234
NoME: JardissoN lUiZ rocHa da silva
MatrÍcUla: 57194568
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 525/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM JUlia PassariNHo - aNEXo i
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 51610540263
NoME: KEllisaNGEla rodriGUEs QUarEsMa
MatrÍcUla: 5899792
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 332,10 / sErviÇo - r$ 332,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 526/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM JUlia G PassariNHo - aNEXo ii
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 47252324249
NoME: JosE dE alENcar GodiNHo GUiMaraEs
MatrÍcUla: 57208433
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 653,40 / sErviÇo - r$ 653,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 527/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM EdUardo aNGEliM
MUNicÍPio: avEiro
cPf: 36742368268
NoME: PEdro PaUlo da silva Porto
MatrÍcUla: 5609461
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.298,70 / sErviÇo - r$ 1.298,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 528/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM doM tiaGo rYaN - aNEXo
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 60561360278
NoME: ENio viaNa dE vascoNcElos
MatrÍcUla: 57208432
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 548,10 / sErviÇo - r$ 548,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 529/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM diocEsaNa sao fraNcisco
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 14902605287
NoME: ENia MarisE HoYos liMa
MatrÍcUla: 5545030
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.540,70 / sErviÇo - r$ 2.540,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 530/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf ricHard HENNiNGtoN
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 49630091291
NoME: GElcilEi fErrEira da silva
MatrÍcUla: 5900090
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 459,00 / sErviÇo - r$ 459,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 531/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Prof roMaNa tavarEs lEal
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 12856738249
NoME: roQUE tavarEs lEal
MatrÍcUla: 5821975
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 386,10 / sErviÇo - r$ 386,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 532/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM sao raiMUNdo NoNato
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 62867164249
NoME: JoElita dE castro fErrEira
MatrÍcUla: 57210480
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.103,30 / sErviÇo - r$ 2.103,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 533/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM sao JosE
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 85053325200
NoME: JoNas da PaZ aGUiar
MatrÍcUla: 5898545
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.023,30 / sErviÇo - r$ 1.023,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 534/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM sao fEliPE
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 24263079272
NoME: MariNElZa Galvao fiGUEira
MatrÍcUla: 5584558
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 675,00 / sErviÇo - r$ 675,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 535/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM rio taPaJos
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 51025400259
NoME: ElaiNE cristiNa dE vascoNcElos alcaNtara
MatrÍcUla: 57174719
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.172,50 / sErviÇo - r$ 3.172,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 536/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof tErEZiNHa dE JEsUs ro-
driGUEs
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 33849250253
NoME: sidNEY aUGUsto Matos dE MEdEiros
MatrÍcUla: 5771978
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.320,30 / sErviÇo - r$ 1.320,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 537/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa Maria UcHoa MartiNs
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 33871612200
NoME: raliENY PErEira da silva
MatrÍcUla: 5802997
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 957,60 / sErviÇo - r$ 957,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 538/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof alUisio loPEs MartiNs
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 60868481220
NoME: GEsiNEY dE MElo viEira
MatrÍcUla: 5845270
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.092,50 / sErviÇo - r$ 2.092,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 539/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Placido dE castro
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 43948219249
NoME: vEra lUcia dos saNtos dUartE
MatrÍcUla: 6320997
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 950,40 / sErviÇo - r$ 950,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 540/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PEdro alvarEs caBral
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 44213450244
NoME: MaNoEl daNilo vascoNcElos dE siQUEira
MatrÍcUla: 5900118
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.960,20 / sErviÇo - r$ 1.960,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 541/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Nossa sENHora aParEcida
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 33850658287
NoME: clEYsE soarEs BErNardEs
MatrÍcUla: 57175144
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 720,90 / sErviÇo - r$ 720,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 542/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM MadrE iMacUlada
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 59652233234
NoME: JardissoN lUiZ rocHa da silva
MatrÍcUla: 57194568
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.640,60 / sErviÇo - r$ 2.640,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 543/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JUlia GoNcalvEs PassariNHo
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 51610540263
NoME: KEllisaNGEla rodriGUEs QUarEsMa
MatrÍcUla: 5899792
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.298,70 / sErviÇo - r$ 1.298,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 544/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JosE dE alENcar
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 57772339291
NoME: Maria BErNadEtE costa crUZ
MatrÍcUla: 57220558
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.835,00 / sErviÇo - r$ 2.835,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 545/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JadEr foNtENEllE BarBalHo
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 40314456287
NoME: Mario fErNaNdo MartiNs BENtEs
MatrÍcUla: 5900093
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 745,20 / sErviÇo - r$ 745,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 546/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Gov fErNaNdo GUilHoN
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 51905639287
NoME: dENilsoN PErEira PiNto
MatrÍcUla: 54197463
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.532,60 / sErviÇo - r$ 2.532,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 547/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM frEi otHMar
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 64317552272
NoME: aNdrEa Maria da silva GUiMaraEs
MatrÍcUla: 57210503
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.439,10 / sErviÇo - r$ 1.439,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 548/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM EZEriEl MoNico dE Matos
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 57529051253
NoME: WilK raiMUNdo da silva Batista
MatrÍcUla: 57210492
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 961,20 / sErviÇo - r$ 961,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 549/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da E.E.E.f.M.doM tiaGo rYaN
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 5095816253
NoME: Maria oNEidE do NasciMENto costa
MatrÍcUla: 5889548
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.134,00 / sErviÇo - r$ 1.134,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 550/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM aNtoNio Batista BElo dE 
carvalHo -aNEXo i
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 13652974204
NoME: Maria MarGarEt dos saNtos caMPos
MatrÍcUla: 5900098
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 551/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM aNtoNio Batista BElo dE carvalHo
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 23309857204
NoME: saNdra Maria Passos MacHado
MatrÍcUla: 57204334
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 996,30 / sErviÇo - r$ 996,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 552/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM alMiraNtE soarEs dUtra
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 56304269234
NoME: siMoN sEriQUE dos saNtos
MatrÍcUla: 5718007
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.662,20 / sErviÇo - r$ 2.662,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 553/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf GoNcalvEs dias
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 65367324215
NoME: sara assUNcao dos saNtos
MatrÍcUla: 5901554
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.190,70 / sErviÇo - r$ 1.190,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 554/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Barao do taPaJos
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 32372108204
NoME: EliENai soUsa da silva Batista
MatrÍcUla: 57210934
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 742,50 / sErviÇo - r$ 742,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 555/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da cENtro dE EdUcacao dE JovENs E 
adUltos cEEJa saNtarEM
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 20644868287
NoME: ENY cristiNa PirEs fErNaNdEs
MatrÍcUla: 272965
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.903,50 / sErviÇo - r$ 1.903,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 556/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM WalKisE da silvEira viaNNa
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 37021320230
NoME: roBErto da crUZ costa
MatrÍcUla: 5672023
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.962,90 / sErviÇo - r$ 1.962,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 557/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof saloME carvalHo
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 66920450291
NoME: Marta PErEira da silva
MatrÍcUla: 57209585
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 558/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof PaUlo frEirE
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 14613093287
NoME: dioNilcE dE fatiMa caBral Wolff
MatrÍcUla: 5228700
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 491,40 / sErviÇo - r$ 491,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 559/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof oNEidE dE soUZa tavarEs
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 17476267249
NoME: Maria dE NasarE da silva costa
MatrÍcUla: 5824842
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.131,30 / sErviÇo - r$ 1.131,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 560/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof licio solHEiro
MUNicÍPio: BrEJo GraNdE do araGUaia
cPf: 51294206249
NoME: EdNEN rodriGUEs dE soUZa
MatrÍcUla: 54187132
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 861,30 / sErviÇo - r$ 861,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 561/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof JoNatHas PoNtEs atHias
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 66363861268
NoME: JosE dE riBaMar dE soUZa aNdradE
MatrÍcUla: 57200136
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 666,90 / sErviÇo - r$ 666,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 562/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof HElio frota liMa
MUNicÍPio: aBEl fiGUEirEdo
cPf: 57056749291
NoME: Marcia isaMira dE MiraNda MartiNs
MatrÍcUla: 5602920
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 774,90 / sErviÇo - r$ 774,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 563/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof aNisio tEiXEira
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 43983383220
NoME: arlEY saNdra olivEira fErrEira
MatrÍcUla: 57234638
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.424,60 / sErviÇo - r$ 2.424,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 564/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PliNio PiNHEiro
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 89714857287
NoME: JosE KEMEsoN da coNcEicao soUZa
MatrÍcUla: 6403180
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.844,90 / sErviÇo - r$ 2.844,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 565/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM o PEQUENo PriNciPE
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 41122453272
NoME: aNtoNio lUiZ silva soarEs
MatrÍcUla: 5449073
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.760,40 / sErviÇo - r$ 1.760,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 566/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Novo Paraiso
MUNicÍPio: sao GEraldo do araGUaia
cPf: 41426711115

NoME: NilsiMoNE aParEcida MartiNs costa
MatrÍcUla: 5503795
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 415,80 / sErviÇo - r$ 415,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 567/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Maria iraNY rodriGUEs da silva
MUNicÍPio: Nova iPiXUNa
cPf: 69768781220
NoME: Joao alBErto fErNaNdEs saraiva
MatrÍcUla: 5889742
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.339,20 / sErviÇo - r$ 1.339,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 568/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Macario daNtas - aNEXo
MUNicÍPio: sao GEraldo do araGUaia
cPf: 69137803204
NoME: aNita da crUZ silva olivEira
MatrÍcUla: 54182916
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 440,10 / sErviÇo - r$ 440,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 569/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM liBErdadE aNEXo i
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 36879797253
NoME: caMElHa PErEira dos saNtos soUZa
MatrÍcUla: 57209589
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 421,20 / sErviÇo - r$ 421,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 570/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM liBErdadE
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 36879797253
NoME: caMElHa PErEira dos saNtos soUZa
MatrÍcUla: 57209589
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.366,90 / sErviÇo - r$ 3.366,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 571/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM liBEraliNa carvalHo dE araGao
MUNicÍPio: itUPiraNGa
cPf: 64963144387
NoME: cHarliaNE dos saNtos olivEira
MatrÍcUla: 54193955
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 683,10 / sErviÇo - r$ 683,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 572/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM lENilsoN lUiZ MiraNda
MUNicÍPio: sao GEraldo do araGUaia
cPf: 55806805115
NoME: liBaNa da crUZ silva
MatrÍcUla: 5902679
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 999,00 / sErviÇo - r$ 999,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 573/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM irMa tHEodora
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 27003582368
NoME: EdiNalva coElHo PErEira araUJo
MatrÍcUla: 5228298
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 815,40 / sErviÇo - r$ 815,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 574/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM EliNda siMPlicio costa
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 20671172387
NoME: EdNa Maria torrEs GUiMaraEs
MatrÍcUla: 5278988
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 307,80 / sErviÇo - r$ 307,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 575/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dr JosE cUrsiNo dE aZEvEdo
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 44622600315
NoME: Joao carvalHo
MatrÍcUla: 57209043
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 645,30 / sErviÇo - r$ 645,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 576/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dr iNacio soUsa Mota
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 24652105215
NoME: MarlY MENdEs da silva
MatrÍcUla: 782807
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 653,40 / sErviÇo - r$ 653,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 577/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dr GEraldo MENdEs dE cas-
tro vEloso
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 63385325234
NoME: sUraMa cUNHa dE soUZa
MatrÍcUla: 57208599
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.282,50 / sErviÇo - r$ 1.282,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 578/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dr GasPar viaNNa - aNEXo i
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 62171895268
NoME: aNtoNia dE JEsUs da silva
MatrÍcUla: 5889866
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 579/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dr GasPar viaNNa
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 39294684253
NoME: valdEcY dE soUsa MEirEllEs
MatrÍcUla: 5824834
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.138,40 / sErviÇo - r$ 2.138,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 580/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dr GaBriEl salEs PiMENta
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 46250131272
NoME: sUsaNa cristiNa NoGUEira PErEira NUNEs
MatrÍcUla: 5270413
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.787,20 / sErviÇo - r$ 3.787,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 581/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dr dioNisio BENtEs dE car-
valHo sEdE
MUNicÍPio: roNdoN do Para
cPf: 56103620244
NoME: Maria dE fatiMa BraGa lEitE
MatrÍcUla: 57210358
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.396,60 / sErviÇo - r$ 3.396,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 582/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dr aBEl fiGUErEdo
MUNicÍPio: sao Joao do araGUaia
cPf: 92384587153
NoME: aMarildo silva araUJo
MatrÍcUla: 57217968
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 999,00 / sErviÇo - r$ 999,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 583/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM alicE silvEira liMa
MUNicÍPio: Picarra
cPf: 57596468187
NoME: adEMir vicENtE da silva
MatrÍcUla: 5752469
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 896,40 / sErviÇo - r$ 896,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 584/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM acY dE JEsUs NEvEs dE Barros 
PErEira -aNEXo ii
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 57846561391
NoME: JosiEl rocHa dE carvalHo
MatrÍcUla: 57220687
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.224,80 / sErviÇo - r$ 2.224,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 585/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM 21 dE aBril
MUNicÍPio: PalEstiNa do Para
cPf: 23421266204
NoME: aUdilEia araUJo da silva lisBoa
MatrÍcUla: 54187777
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 537,30 / sErviÇo - r$ 537,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 586/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa iZaBEl MaracaiPE
MUNicÍPio: itUPiraNGa
cPf: 57441596220
NoME: JosEfa da lUZ dE soUZa
MatrÍcUla: 57208805
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.098,90 / sErviÇo - r$ 1.098,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 587/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM irMa dorotHY staNGE
MUNicÍPio: JacUNda
cPf: 26071622204
NoME: fraNcisco viEira dE soUsa
MatrÍcUla: 6015697
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 804,60 / sErviÇo - r$ 804,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 588/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM alBErtiNa BarrEiros
MUNicÍPio: itUPiraNGa
cPf: 56832230249
NoME: KEila cHarlEs carvalHo GUiMaraEs
MatrÍcUla: 5641721
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.614,60 / sErviÇo - r$ 1.614,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 589/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf GEtUlio varGas
MUNicÍPio: itUPiraNGa
cPf: 42880637287
NoME: WENdEl BErG dE soUsa
MatrÍcUla: 57205554
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 590/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Brasil troPical
MUNicÍPio: itUPiraNGa
cPf: 34284435787
NoME: sEBastiao ricardo raPoso BoNZi
MatrÍcUla: 3171116
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.028,70 / sErviÇo - r$ 1.028,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 591/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da cENtro dE EdUcacao dE JovENs E 
adUltos Prof tErEZa doNato dE araUJo cEEJa EM MaraBa/Pa
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 33405875234
NoME: rosiMEirE NasciMENto silva
MatrÍcUla: 5479282
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.905,20 / sErviÇo - r$ 2.905,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 592/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da Erc casa Maria do carMo cardoso 
NErY - aPaE
MUNicÍPio: MoJU
cPf: 33301271200
NoME: EdsoN GlENio farias lEMos
MatrÍcUla: 6013511
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 593/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEfM Prof Basilio dE carvalHo - aNEXo
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 17581184234
NoME: MariNEidE riBEiro loBato
MatrÍcUla: 601993
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.347,30 / sErviÇo - r$ 1.347,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 594/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM sao fraNcisco dE assis sEdE
MUNicÍPio: tailaNdia
cPf: 66785731291
NoME: rENato BarrEto dE saNtaNa
MatrÍcUla: 54187397
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 5.346,90 / sErviÇo - r$ 5.346,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 595/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa dEUsaliNa da cUNHa E 
soUZa carNEiro
MUNicÍPio: acara
cPf: 73616966272
NoME: JosE MartiNs da silva JUNior
MatrÍcUla: 57208640
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.935,90 / sErviÇo - r$ 1.935,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 596/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM EriBErto JasPEr
MUNicÍPio: tailaNdia
cPf: 65892283100
NoME: valdENia da silva BoiBa
MatrÍcUla: 55587077
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.946,70 / sErviÇo - r$ 1.946,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 597/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM ENEdiNa saMPaio MElo
MUNicÍPio: iGaraPE-Miri
cPf: 11011777215
NoME: Maria dE NaZarE MoraEs rodriGUEs
MatrÍcUla: 5573114
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.917,00 / sErviÇo - r$ 1.917,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 598/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dElciMar alvEs da silva
MUNicÍPio: tailaNdia
cPf: 23668806268
NoME: ErNaNi cEsar daNtas dE soUsa
MatrÍcUla: 5810337
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 4.401,00 / sErviÇo - r$ 4.401,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 599/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM aNtoNio dE olivEira Gordo
MUNicÍPio: MoJU
cPf: 43184081249
NoME: MarilEidE NUNEs BraZ
MatrÍcUla: 57192888
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 977,40 / sErviÇo - r$ 977,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 600/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEif Nossa sENHora dE NaZarE
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 35578521215
NoME: MarilENE saNtaNa rodriGUEs
MatrÍcUla: 57208325
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 601/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Nossa sENHora da PaZ ii - aNEXo
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 23607653291
NoME: Joao fraNcisco soUsa da silva
MatrÍcUla: 55586716
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 345,60 / sErviÇo - r$ 345,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 602/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM sao MiGUEl dE BEJa
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 60880872268
NoME: JosE doMiNGos triNdadE fErrEira
MatrÍcUla: 5901991
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.204,20 / sErviÇo - r$ 1.204,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 603/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM sao fraNcisco XaviEr
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 32973691249
NoME: MaNoEl carlos GUiMaraEs da silva
MatrÍcUla: 6330886
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 4.560,30 / sErviÇo - r$ 4.560,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 604/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof lEoNidas MoNtE
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 39260194253
NoME: JErEMias alvEs liMa
MatrÍcUla: 54197811
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.245,40 / sErviÇo - r$ 3.245,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 605/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof lEoNardo NEGrao dE 
soUsa - aNEXo
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 73942057204
NoME: daNiEl fErrEira da costa
MatrÍcUla: 5906103
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 405,00 / sErviÇo - r$ 405,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 606/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof lEoNardo NEGrao dE soUsa
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 86009796253
NoME: JosiNEi loBato da silva
MatrÍcUla: 57203597
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.262,60 / sErviÇo - r$ 2.262,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 607/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof JosE Maria MacHado
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 35353910249
NoME: aNa cEcilia dE alMEida saNtos
MatrÍcUla: 5346169
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.025,00 / sErviÇo - r$ 2.025,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 608/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof carMEM cardoso fErrEira
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 74941330200
NoME: Maria EliZEtE dE soUsa MiraNda
MatrÍcUla: 57210308
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.560,60 / sErviÇo - r$ 1.560,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 609/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof Basilio dE carvalHo
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 35443901249
NoME: MarcilEidE BitENcoUrt da silva MartiNs
MatrÍcUla: 5889888
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.805,30 / sErviÇo - r$ 2.805,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 610/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PEdro tEiXEira - aNEXo i
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 62579037268
NoME: aldEcir dE alMEida costa
MatrÍcUla: 5841631
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 453,60 / sErviÇo - r$ 453,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 611/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PEdro tEiXEira
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 62579037268
NoME: aldEcir dE alMEida costa
MatrÍcUla: 5841631
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.702,70 / sErviÇo - r$ 2.702,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 612/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PadrE JosE dElGardEs - vila 
do coNdE
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 68282214272
NoME: EMaNUEl aNJos do NasciMENto
MatrÍcUla: 57203703
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.466,10 / sErviÇo - r$ 1.466,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 613/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JosE Maria dE MoraEs
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 26481138272
NoME: carlos roBErto da silva cravo
MatrÍcUla: 57208281
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.772,10 / sErviÇo - r$ 1.772,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 614/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM EdUardo aNGEliM
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 76185672200
NoME: alEX soUsa da silva
MatrÍcUla: 57198379
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.485,70 / sErviÇo - r$ 3.485,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 615/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM cristo traBalHador
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 70024782220
NoME: alvaro JosE PErEira do carMo
MatrÍcUla: 55585703
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.830,60 / sErviÇo - r$ 1.830,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 616/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM cristo rEdENtor
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 65554493220
NoME: Maria EstEr vascoNcElos GoNcalvEs
MatrÍcUla: 5901742
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.192,40 / sErviÇo - r$ 2.192,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 617/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM acY dE JEsUs Barros PErEira 
- vila sao fraNcisco
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 63783428220
NoME: rosiaNE MicHElE MoNtEiro frEitas
MatrÍcUla: 5898333
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.917,00 / sErviÇo - r$ 1.917,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 618/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf EsMEriNa BoU HaBiB
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 68634374220
NoME: BENEdita da coNcEicao rodriGUEs dE aZEvEdo
MatrÍcUla: 5901635
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.513,70 / sErviÇo - r$ 2.513,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 619/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf coNEGo Batista caMPos
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 73574589204
NoME: airtoN da silva costa
MatrÍcUla: 57189926
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.632,50 / sErviÇo - r$ 2.632,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 620/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da colEGio EstadUal dE ENsiNo MEdio 
PalMira GaBriEl
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 39486168253
NoME: rosEaNa MarQUEs do NasciMENto
MatrÍcUla: 57234073
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.086,10 / sErviÇo - r$ 3.086,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 621/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da cENtro dE EdUcacao dE JovENs E 
adUltos Prof Maria oscariNa silva PErEira cEEJa EM aBaEtEtUBa Pa
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 33313695272
NoME: rita do socorro foNsEca da silva
MatrÍcUla: 5735335
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.367,90 / sErviÇo - r$ 2.367,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 622/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da aNEXo da EEEfM BENviNda dE araU-
Jo PoNtEs
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 33323640225
NoME: MaNoEl MacaliNo NUNEs dE soUZa
MatrÍcUla: 5671035
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 7.859,70 / sErviÇo - r$ 7.859,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 623/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM raiMUNdo riBEiro da costa
MUNicÍPio: oEiras do Para
cPf: 44924151220
NoME: aNa NErY da costa BarBosa
MatrÍcUla: 5803632
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.010,50 / sErviÇo - r$ 3.010,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 624/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM MaGalHaEs Barata
MUNicÍPio: caMEta
cPf: 35695595215
NoME: EdiNaldo PoMPEU rodriGUEs
MatrÍcUla: 5653924
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 629,10 / sErviÇo - r$ 629,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 625/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM HEriBErto Barroso araGao
MUNicÍPio: caMEta
cPf: 61035831287
NoME: aNdErsoN NEYloN dE frEitas caldas
MatrÍcUla: 5902048
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 5.670,00 / sErviÇo - r$ 5.670,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 626/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM fraNcisca NoGUEira da costa 
raMos aNEXo iii
MUNicÍPio: Baiao
cPf: 22836020253
NoME: clovEs NaZarE PiMENtEl
MatrÍcUla: 5629900
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.583,90 / sErviÇo - r$ 2.583,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 627/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM BENEdita Marilda da silva 
BraGa
MUNicÍPio: MocaJUBa
cPf: 67614329287
NoME: aNtoNio carlos costa olivEira
MatrÍcUla: 5896698
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.738,80 / sErviÇo - r$ 1.738,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 628/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM aBraao siMao JatENE
MUNicÍPio: caMEta
cPf: 42403006220
NoME: GilMa GUiMaraEs lisBoa
MatrÍcUla: 5744130
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.320,30 / sErviÇo - r$ 1.320,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 629/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof Joao lUdovico
MUNicÍPio: liMoEiro do aJUrU
cPf: 46061274220
NoME: MariZEtE MartiNs rodriGUEs
MatrÍcUla: 57208685
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.685,70 / sErviÇo - r$ 1.685,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234



106  diário oficial Nº 34.968 Quinta-feira, 12 DE MAIO DE 2022

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 630/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JEroNiMo MilHoMEM tavarEs
MUNicÍPio: liMoEiro do aJUrU
cPf: 35629100297
NoME: rosivaldo vascoNcElos dias
MatrÍcUla: 54182184
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.445,20 / sErviÇo - r$ 3.445,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 631/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da cENtro iNtEGrado dE forMacao 
ProfissioNal dE caMEta
MUNicÍPio: caMEta
cPf: 63667096291
NoME: viviaN das Gracas cUNHa lisBoa
MatrÍcUla: 5899931
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.709,10 / sErviÇo - r$ 1.709,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 632/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof Galvao
MUNicÍPio: aUGUsto corrEa
cPf: 65912705234
NoME: Erica silvaNa fErrEira alvEs
MatrÍcUla: 57209364
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.934,90 / sErviÇo - r$ 2.934,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 633/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PadrE lUciaNo caldErara
MUNicÍPio: visEU
cPf: 40242390234
NoME: dElco da silva farias
MatrÍcUla: 5704740
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.339,90 / sErviÇo - r$ 3.339,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 634/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM cEl PiNHEiro JUNior
MUNicÍPio: tracUatEUa
cPf: 64513211253
NoME: dENilZa fatiMa olivEira da silva
MatrÍcUla: 5771544
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.386,80 / sErviÇo - r$ 2.386,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 635/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM BENEdito cardoso dE atHaYdE
MUNicÍPio: aUGUsto corrEa
cPf: 72370025204
NoME: Marcio JEovaNi riBEiro da silva
MatrÍcUla: 57209360
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.512,00 / sErviÇo - r$ 1.512,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 636/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM aNdrE alvEs
MUNicÍPio: aUGUsto corrEa
cPf: 37917730204
NoME: aNa Maria silva rEis
MatrÍcUla: 5107547
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.050,30 / sErviÇo - r$ 1.050,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 637/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf saNta tErEZiNHa
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 43021808204
NoME: aNdrEia do socorro crUZ costa
MatrÍcUla: 5823250
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 918,00 / sErviÇo - r$ 918,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 638/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Profa arGENtiNa PErEira
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 38154331268
NoME: EliaNa do socorro Brito dE aNdradE
MatrÍcUla: 5902676
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.686,60 / sErviÇo - r$ 1.686,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 639/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PataliNo
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 62330446268
NoME: GilMara carla BarBosa da silva
MatrÍcUla: 57210119
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 901,80 / sErviÇo - r$ 901,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 640/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM rio caEtE
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 24753637204
NoME: lUiZ aUGUsto saNta BriGida soarEs
MatrÍcUla: 5434246
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.859,30 / sErviÇo - r$ 2.859,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 641/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof Bolivar Bordallo da silva
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 77535014291
NoME: lUis PaUlo alvEs dE JEsUs
MatrÍcUla: 5900702
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 4.435,20 / sErviÇo - r$ 4.435,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 642/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PadrE lUiZ GoNZaGa
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 32987498268
NoME: MoNica do socorro soUsa rodriGUEs
MatrÍcUla: 5235448
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.741,50 / sErviÇo - r$ 1.741,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 643/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Mario QUEiroZ do rosario
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 20675259215
NoME: Maria do socorro GoMEs dE liMa
MatrÍcUla: 5900713
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.767,50 / sErviÇo - r$ 2.767,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 644/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Marilda fiGUEirEdo NUNEs
MUNicÍPio: tracUatEUa
cPf: 77253515234
NoME: aMaNda dias corrEa
MatrÍcUla: 57209403
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.393,20 / sErviÇo - r$ 1.393,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 645/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM lUiZ PaUliNo MartirEs
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 37654853220
NoME: rosEaNE dE NaZarE lUZ GUiMaraEs
MatrÍcUla: 5844436
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.872,80 / sErviÇo - r$ 2.872,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 646/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM lEaNdro loBao da silvEira
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 64303993204
NoME: lidia PaUla MEsQUita dE soUsa
MatrÍcUla: 5889931
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.174,50 / sErviÇo - r$ 1.174,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 647/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM dr fraNcisco dE PaUla PiNHEiro
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 73266981200
NoME: aNa sUElY MartiNs MoNtE PalMa
MatrÍcUla: 54182793
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 561,60 / sErviÇo - r$ 561,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 648/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM do rocHa
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 63967049272
NoME: adriaNa Marcia loPEs
MatrÍcUla: 57209354
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 569,70 / sErviÇo - r$ 569,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 649/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM doMiNGas da costa soUsa
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 68973721291
NoME: fEliPE PErEira GardUNHo
MatrÍcUla: 57233982
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.338,20 / sErviÇo - r$ 2.338,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 650/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM cEl alUiZio PiNHEiro fErrEira
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 61273392272
NoME: GivaNildo Batista dE soUZa
MatrÍcUla: 57233987
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.325,70 / sErviÇo - r$ 1.325,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 651/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM aUGUsto corrEa
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 77386450249
NoME: aNa daNUZa da costa olivEira
MatrÍcUla: 57210606
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.170,80 / sErviÇo - r$ 2.170,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 652/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM alBiNo cardoso
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 60271485272
NoME: JoElsoN MartiNs da PaiXao
MatrÍcUla: 5902648
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.028,70 / sErviÇo - r$ 1.028,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 653/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM adriaNo GoNcalvEs
MUNicÍPio: cacHoEira do Piria
cPf: 60214341291
NoME: EliZaNE cristiNa cavalcaNtE dE olivEira
MatrÍcUla: 5902739
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.576,80 / sErviÇo - r$ 1.576,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 654/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Joao PaUlo ii
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 59430508253
NoME: HElaiNE crYstiNa dE olivEira PaiXao
MatrÍcUla: 5842360
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 858,60 / sErviÇo - r$ 858,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 655/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf EXtErNato saNto aNtoNio
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 49043455253
NoME: rosaNa raMos liMa
MatrÍcUla: 5740304
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 656/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf casa da aMiZadE
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 68586191272
NoME: fraNcisca castro dE JEsUs
MatrÍcUla: 54183609
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 950,40 / sErviÇo - r$ 950,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 657/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da aNEXo iii EEEM PadrE lUciaNo cal-
dErara
MUNicÍPio: visEU
cPf: 40242390234
NoME: dElco da silva farias
MatrÍcUla: 5704740
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 383,40 / sErviÇo - r$ 383,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234



108  diário oficial Nº 34.968 Quinta-feira, 12 DE MAIO DE 2022

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 658/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da aNEXo ii EEEM PadrE lUciaNo caldErara
MUNicÍPio: visEU
cPf: 40242390234
NoME: dElco da silva farias
MatrÍcUla: 5704740
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.020,60 / sErviÇo - r$ 1.020,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 659/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da aNEXo i EEEM PadrE lUciaNo caldErara
MUNicÍPio: visEU
cPf: 40242390234
NoME: dElco da silva farias
MatrÍcUla: 5704740
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.991,60 / sErviÇo - r$ 2.991,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 660/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da NtE - tUcUrUi
MUNicÍPio: tUcUrUi
cPf: 36881830459
NoME: claUdio lUiZ fErNaNdEs
MatrÍcUla: 5753732
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.000,00 / sErviÇo - r$ 1.000,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 661/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da NtE - rEdENcao
MUNicÍPio: rEdENcao
cPf: 23534907272
NoME: EriMUNda loiola viEira
MatrÍcUla: 5812542
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.000,00 / sErviÇo - r$ 1.000,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 662/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da NtE - MaraBa
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 86209124100
NoME: ElEsaNdra aParEcida PErEira da cUNHa
MatrÍcUla: 54180243
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.000,00 / sErviÇo - r$ 1.000,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 663/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da NtE ii - BElEM
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 75557630287
NoME: rafaEl da lUZ HErdY
MatrÍcUla: 57188415
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.100,00 / sErviÇo - r$ 1.100,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 664/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da NtE - castaNHal
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 39833003249
NoME: rEGiNa soarEs da costa
MatrÍcUla: 55586433
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.000,00 / sErviÇo - r$ 1.000,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 665/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da NtE - BraGaNca
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 02734946785
NoME: carlos roBErto aMoriM da silva
MatrÍcUla: 5838690
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.000,00 / sErviÇo - r$ 1.000,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 666/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da NtE - BENEvidEs
MUNicÍPio: BENEvidEs
cPf: 64118673215
NoME: EliZaNGEla BraGa dE soUZa
MatrÍcUla: 5901682
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.000,00 / sErviÇo - r$ 1.000,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 667/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da NtE - aNaNiNdEUa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 22794573268
NoME: aNtoNio foNsEca da cUNHa
MatrÍcUla: 662690
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.000,00 / sErviÇo - r$ 1.000,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Protocolo: 797121
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 182/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf dr carlos GUiMaraEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 28109678220
NoME: lUcilENE crUZ da silva
MatrÍcUla: 5277078
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.107,00 / sErviÇo - r$ 1.107,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 183/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf c MaEs Nossa sENHora aPar 
ParQUE s fraNcisco
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 14262240282
NoME: MarGarEtH dE olivEira fEio
MatrÍcUla: 5052211
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 569,70 / sErviÇo - r$ 569,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 184/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf caBaNaGEM
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 56060971920
NoME: aloYsia PiNZ KlEMaNN
MatrÍcUla: 5378818
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 302,40 / sErviÇo - r$ 302,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 185/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da Escola EstadUal dE ENsiNo fUNda-
MENtal Bira BarBosa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 59066911204
NoME: alaNa dE JEsUs loBato sErrao GoNcalvEs
MatrÍcUla: 57175545
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 388,80 / sErviÇo - r$ 388,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234



diário oficial Nº 34.968   109Quinta-feira, 12 DE MAIO DE 2022

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 186/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Xv dE oUtUBro - GUaMa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 10610812220
NoME: aNa Maria araUJo PiNHEiro
MatrÍcUla: 5343232
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.455,30 / sErviÇo - r$ 1.455,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 187/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf saNtos dUMoNt
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 65301137204
NoME: vilcilENE dE JEsUs dUartE
MatrÍcUla: 5901047
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.187,00 / sErviÇo - r$ 2.187,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 188/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf rosa GattorNo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 42825237272
NoME: sElMa Maria da silva cHavEs
MatrÍcUla: 57208593
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.198,80 / sErviÇo - r$ 1.198,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 189/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Nossa sENHora das Gracas GUaMa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 21831769204
NoME: Maria aParEcida rodriGUEs Garcia
MatrÍcUla: 5217539
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 777,60 / sErviÇo - r$ 777,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 190/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Barao dE iGaraPE Miri
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 26455676220
NoME: Maria odilENE da silva saNtos
MatrÍcUla: 54194910
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 4.309,20 / sErviÇo - r$ 4.309,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 191/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf MadrE ZarifE salEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 72644818249
NoME: lidiaNa BarBosa Batista
MatrÍcUla: 57209019
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 834,30 / sErviÇo - r$ 834,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 192/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf BENto Xv
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 24331368220
NoME: rEGiNa Maria foNsEca loPEs
MatrÍcUla: 627895
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 826,20 / sErviÇo - r$ 826,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 193/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEifM BriGadEiro foNtENEllE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 67667775249
NoME: lUiZ PaUlo PEiXoto dE assUNcao
MatrÍcUla: 54197853
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.461,40 / sErviÇo - r$ 3.461,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 194/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Mario BarBosa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 32796544249
NoME: rosEaNE do socorro do valE HaBEr
MatrÍcUla: 5463629
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.003,40 / sErviÇo - r$ 2.003,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 195/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM aUGUsto oliMPio
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 77191587253
NoME: adNaUEr soUZa soUZa
MatrÍcUla: 57209419
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.527,20 / sErviÇo - r$ 2.527,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 196/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM acacio fElicio soBral
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 22907858220
NoME: saliN corrEa dE soUsa
MatrÍcUla: 5298792
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.377,00 / sErviÇo - r$ 1.377,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 197/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf foNtE viva
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 25656414272
NoME: BENEdita fErrEira da silva
MatrÍcUla: 5889744
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 637,20 / sErviÇo - r$ 637,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 198/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da Erc iNstitUto fEliPE sMaldoNE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 21204250278
NoME: EliaNa do socorro soarEs MEsQUita
MatrÍcUla: 773000
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 199/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da Erc cENtro dE EdUcacao roNaldo 
MiraNda - cEroN
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 62801570249
NoME: GraZiElla Maria BEZErra lEitE
MatrÍcUla: 5901459
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 200/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof orlaNdo Bitar
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 25245775204
NoME: cEcilia dE fatiMa do rEGo Barros PoNtEs
MatrÍcUla: 239410
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 361,80 / sErviÇo - r$ 361,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 201/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEif Barao do rio BraNco
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 9919201200
NoME: EliZaBEtH costa NoGUEira
MatrÍcUla: 544604
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.630,80 / sErviÇo - r$ 1.630,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 202/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Prof WaldEMar riBEiro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29176158268
NoME: rosiMErY castro costa
MatrÍcUla: 757705
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.193,40 / sErviÇo - r$ 1.193,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 203/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM vEra siMPlicio
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 11627794204
NoME: aNa lUcia PErEira dias fErrEira
MatrÍcUla: 5546168
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 745,20 / sErviÇo - r$ 745,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 204/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM rodriGUEs PiNaGE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 30619106204
NoME: GlaUcio HENriQUE dE liMa fiGUEirEdo
MatrÍcUla: 57220434
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.817,10 / sErviÇo - r$ 1.817,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 205/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JosE alvEs Maia
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39738140234
NoME: rosEaNE do EsPirito saNto liMa
MatrÍcUla: 5899547
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 4.179,60 / sErviÇo - r$ 4.179,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 206/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM dr JUsto cHErMoNt
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 28311167249
NoME: aldo Mario GoNcalvEs dias
MatrÍcUla: 55590312
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.094,20 / sErviÇo - r$ 3.094,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 207/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM dEodoro dE MENdoNca
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63212560215
NoME: aNdrEa MENdEs liBorio MartiNs
MatrÍcUla: 57216142
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.025,00 / sErviÇo - r$ 2.025,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 208/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf MaroJa NEto
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 30633400220
NoME: aNa Maria dos saNtos MiraNda
MatrÍcUla: 5268400
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 542,70 / sErviÇo - r$ 542,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 209/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da ciEEs - cENtro iNtEGrado EdUca-
cao EsPEcial
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 9764666272
NoME: rEGiNa do socorro Brito da silva
MatrÍcUla: 306967
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 210/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf stElio MaroJa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 57948267204
NoME: dEJaNE Maria arNaUd olivEira
MatrÍcUla: 57208757
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 815,40 / sErviÇo - r$ 815,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 211/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Profa cEliNa aNGlada
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 24859931220
NoME: JosiaNE do socorro NasciMENto PaNtoJa
MatrÍcUla: 226343
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 507,60 / sErviÇo - r$ 507,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 212/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof rUtH rosita dE NaZarE GoNZalEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29846706200
NoME: Marcia cristiNa liMa rUiZ
MatrÍcUla: 5628180
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.530,90 / sErviÇo - r$ 1.530,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 213/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Maria lUiZa vElla alvEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 13764349204
NoME: Maria dE fatiMa viEira BacElar tavarEs
MatrÍcUla: 399280
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.231,20 / sErviÇo - r$ 1.231,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 214/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf HUMBErto dE caMPos
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 22363807200
NoME: WaNda raMos GoNcalvEs rodriGUEs
MatrÍcUla: 5778468
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.279,80 / sErviÇo - r$ 1.279,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 215/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf dr Mario cHErMoNt
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 80140424253
NoME: MoNica da costa BEllo saNtos
MatrÍcUla: 57208211
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 576,00 / sErviÇo - r$ 576,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 216/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf aMaZoNas dE fiGUEirEdo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 75212404215
NoME: iaNa alBUQUErQUE sarE faial
MatrÍcUla: 54191822
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 569,70 / sErviÇo - r$ 569,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 217/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UtE JosE alvarEs dE aZEvEdo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 41053079249
NoME: liNdalva GoMEs carvalHo
MatrÍcUla: 5558689
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 218/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da iNstitUto dE EdUcacao do Estado do Para
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 15323951249
NoME: lUiZ otavio MEsQUita cavalcaNtE
MatrÍcUla: 452688
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 731,70 / sErviÇo - r$ 731,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 219/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da Escola EstadUal dE ENsiNo fUNda-
MENtal PaUla frassiNEtti
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 66505968253
NoME: iris dE soUsa Barros da silva
MatrÍcUla: 5901626
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 545,40 / sErviÇo - r$ 545,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 220/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM tiradENtEs i
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 20736304215
NoME: roBErta liNs viaNa
MatrÍcUla: 5689570
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.860,30 / sErviÇo - r$ 1.860,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 221/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM s Prof caMilo salGado
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 79429076272
NoME: aliNNE castro dE soUsa saNtos
MatrÍcUla: 57227983
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.664,90 / sErviÇo - r$ 2.664,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 222/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM saNta Maria dE BElEM
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 5621712234
NoME: fraNcisca dE assis dos saNtos GoNcalvEs
MatrÍcUla: 242632
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.135,70 / sErviÇo - r$ 2.135,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 223/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM rUi BarBosa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 18478956204
NoME: Maria valdiNa MoraEs dos saNtos
MatrÍcUla: 5539749
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 534,60 / sErviÇo - r$ 534,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 224/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PadrE BENEdito cHavEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 61661201253
NoME: daYsE tatiaNE MiraNda PastaNa
MatrÍcUla: 57208673
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.401,30 / sErviÇo - r$ 1.401,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 225/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf MoradorEs vila Nova P MoUra carvalHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 22159479268
NoME: doMiNGas lUcas dE aZEvEdo
MatrÍcUla: 5312744
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 542,70 / sErviÇo - r$ 542,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 226/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf MarlUcE PacHEco fErrEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 9003932204
NoME: oricElia cavalEro
MatrÍcUla: 493775
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 683,10 / sErviÇo - r$ 683,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 227/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf GENEral GUrJao
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 8141282204
NoME: JorGiNa Barros dE soUZa
MatrÍcUla: 461865
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 985,50 / sErviÇo - r$ 985,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 228/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf caldEira castElo BraNco
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 59441194204
NoME: KristHiaNNE da costa MoUrao corrEa
MatrÍcUla: 57208872
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 623,70 / sErviÇo - r$ 623,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 229/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf BENEdito cHavEs MENdEs sEara
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 88119319249
NoME: diNaldo PiNHEiro saNtaNa
MatrÍcUla: 57212800
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 230/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da colEGio EstadUal PaEs dE carvalHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29919436291
NoME: EdMar PirEs dE HolaNda
MatrÍcUla: 5268435
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.172,50 / sErviÇo - r$ 3.172,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 231/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEif rUY ParaNatiNGa Barata
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 42772737268
NoME: MariZa MaGNo tavarEs
MatrÍcUla: 5151031
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.357,10 / sErviÇo - r$ 2.357,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 232/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEif Profa EstHEr BaNdEira GoMEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 41068815272
NoME: Marcia siaNE da silva cota
MatrÍcUla: 57202572
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.223,10 / sErviÇo - r$ 1.223,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 233/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEifM Prof acY dE JEsUs Barros PErEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 74570676200
NoME: EliZaNGEla rEGo dos saNtos
MatrÍcUla: 5901062
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.092,50 / sErviÇo - r$ 2.092,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 234/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEif alMiraNtE GUilloBEl
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 57055033268
NoME: KEit MicHElE MartiNs liMa saNtos
MatrÍcUla: 54189827
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.434,40 / sErviÇo - r$ 3.434,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 235/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf sao vicENtE dE PaUla
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 6619240259
NoME: rosaNa Maria silva riBEiro
MatrÍcUla: 6320643
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.422,90 / sErviÇo - r$ 1.422,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 236/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf saNta lUZia dE Marilac
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 51143429249
NoME: aNa sHirlEY raMos saNtos
MatrÍcUla: 5894905
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.236,60 / sErviÇo - r$ 1.236,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 237/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Profa rosaliNa alvarEs silva crUZ
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63425874268
NoME: osMariNa viaNa saNtos silva
MatrÍcUla: 57216330
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.836,00 / sErviÇo - r$ 1.836,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 238/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PrEsidENtE castElo BraNco
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 05452326863
NoME: aNa PaUla NoBrE alaYoN da silva
MatrÍcUla: 2013347
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.169,10 / sErviÇo - r$ 1.169,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 239/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PratiNHa ii
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 14586398272
NoME: Maria aMElia araUJo da silva
MatrÍcUla: 454133
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.520,10 / sErviÇo - r$ 1.520,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 240/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PadrE Marcos
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 24740268272
NoME: EdsoN MENEZEs da silva JUNior
MatrÍcUla: 57209039
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 453,60 / sErviÇo - r$ 453,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 241/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Nossa sENHora das Gracas
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 40081613253
NoME: airlis dos socorro dUartE MoNtEiro
MatrÍcUla: 57196884
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.161,00 / sErviÇo - r$ 1.161,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 242/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof rENato PiNHEiro coNdUrU
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 25090356220
NoME: aliEtE cristiNa MoNtEiro silva dE olivEira
MatrÍcUla: 468240
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.876,50 / sErviÇo - r$ 1.876,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 243/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JoNatHas PoNtEs atHias
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29836379215
NoME: Hilda araUJo tavarEs
MatrÍcUla: 5317894
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.252,80 / sErviÇo - r$ 1.252,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 244/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM GraZiEla MoUra riBEiro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 26043378272
NoME: carMEM EUNicE crUZ aZEvEdo NoroNHa
MatrÍcUla: 5339367
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.311,20 / sErviÇo - r$ 2.311,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 245/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM EUNicE WEavEr
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 66035996272
NoME: Nadia da lUZ foNsEca
MatrÍcUla: 5899813
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.272,40 / sErviÇo - r$ 3.272,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 246/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM doM PEdro i
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 30189314249
NoME: WaldElicE fUrtado fErrEira
MatrÍcUla: 5086540
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.745,90 / sErviÇo - r$ 2.745,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 247/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Mario carNEiro dE MiraNda
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 22751505287
NoME: GilMa favacHo aMoras soarEs
MatrÍcUla: 5560969
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 739,80 / sErviÇo - r$ 739,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 248/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Estrada Nova
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29729475253
NoME: aNGEla railda dE aBrEU soarEs
MatrÍcUla: 6013473
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 704,70 / sErviÇo - r$ 704,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 249/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf dr PaUlo foNtEllEs dE liMa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 48088781272
NoME: sHirlEY olivEira da costa
MatrÍcUla: 5635942
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.019,60 / sErviÇo - r$ 2.019,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 250/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM tHiaGo GoNcalvEs dE soUZa
MUNicÍPio: tUcUMa
cPf: 93539924000
NoME: clEUZa tErEZiNHa laviNiKi
MatrÍcUla: 5847290
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.223,10 / sErviÇo - r$ 1.223,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 251/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM sEN catEtE PiNHEiro sEdE
MUNicÍPio: rio Maria
cPf: 41167422449
NoME: Maria dE fatiMa PErEira dE soUZa
MatrÍcUla: 5753457
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.215,00 / sErviÇo - r$ 1.215,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 252/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM raiMUNdo HENriQUE dE MiraN-
da- aNEXo
MUNicÍPio: XiNGUara
cPf: 14879395234
NoME: EdNa vEroNica dE olivEira
MatrÍcUla: 590290
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 253/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PEdro riBEiro Mota
MUNicÍPio: XiNGUara
cPf: 80017118115
NoME: ivaNi da silva alvEs
MatrÍcUla: 5820979
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 869,40 / sErviÇo - r$ 869,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 254/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM JosE lUiZ MartiNs - aNEXo i
MUNicÍPio: aGUa aZUl do NortE
cPf: 37516841234
NoME: lUciNEi torrEs frEitas
MatrÍcUla: 5902304
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 255/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM JosE lUiZ MartiNs
MUNicÍPio: aGUa aZUl do NortE
cPf: 37516841234
NoME: lUciNEi torrEs frEitas
MatrÍcUla: 5902304
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 599,40 / sErviÇo - r$ 599,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 256/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dr roMildo vEloso E silva
MUNicÍPio: oUrilaNdia do NortE
cPf: 29323045268
NoME: arlENE dE olivEira rEis
MatrÍcUla: 57195206
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.998,00 / sErviÇo - r$ 1.998,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 257/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM carMiNa GoMEs - aNEXo iii
MUNicÍPio: sao fEliX do XiNGU
cPf: 18515681234
NoME: Maria dE NasarE MoUra vEras
MatrÍcUla: 54197504
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 258/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM carMiNa GoMEs
MUNicÍPio: sao fEliX do XiNGU
cPf: 18515681234
NoME: Maria dE NasarE MoUra vEras
MatrÍcUla: 54197504
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.941,30 / sErviÇo - r$ 1.941,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 259/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EE doM lUiZ dE MoUra PalHa - aNEXo ii
MUNicÍPio: XiNGUara
cPf: 34146164249
NoME: JosE alaErcio GoMEs NEto
MatrÍcUla: 5844363
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 260/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da cENtro dE EdUcacao dE JovENs E 
adUltos Prof violEta rEfKalEfsKY loUrEiro cEEJa EM XiNGUara/Pa
MUNicÍPio: XiNGUara
cPf: 42862850144
NoME: raiMUNda NoNata dE sa silva
MatrÍcUla: 5739292
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 880,20 / sErviÇo - r$ 880,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 261/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM ProfEssor lUis MaGNo araUJo
MUNicÍPio: ParaUaPEBas
cPf: 24023914304
NoME: fraNcisco NEvEs dos saNtos
MatrÍcUla: 5804051
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.646,00 / sErviÇo - r$ 2.646,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 262/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PaUlo frEirE
MUNicÍPio: ParaUaPEBas
cPf: 59734221191
NoME: roNiclEa araUJo NUNEs
MatrÍcUla: 54187370
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 804,60 / sErviÇo - r$ 804,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 263/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM JaNElas Para o MUNdo
MUNicÍPio: ParaUaPEBas
cPf: 53734750687
NoME: fatiMa GUiMaraEs fraNco liMa
MatrÍcUla: 57209054
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.987,90 / sErviÇo - r$ 3.987,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 264/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM irMa laUra dE MartiNs carvalHo
MUNicÍPio: caNaa dos caraJas
cPf: 71680292234
NoME: rENildo dE sENa PiNto
MatrÍcUla: 57208774
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.430,00 / sErviÇo - r$ 2.430,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 265/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM irMa dUlcE
MUNicÍPio: ParaUaPEBas
cPf: 60983736200
NoME: valdEJaN dE sa dos saNtos
MatrÍcUla: 57208807
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.920,40 / sErviÇo - r$ 3.920,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 266/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM GovErNador alMir GaBriEl
MUNicÍPio: cUrioNoPolis
cPf: 4789490220
NoME: Joao saNtaNa GoMEs da silva
MatrÍcUla: 6312179
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 432,00 / sErviÇo - r$ 432,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 267/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM GoNcalvEs dias
MUNicÍPio: ParaUaPEBas
cPf: 28007573372
NoME: aParEcida Maria do NasciMENto
MatrÍcUla: 5900105
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.464,10 / sErviÇo - r$ 3.464,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 268/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM GEN EUclYdEs fiGUEirEdo
MUNicÍPio: ParaUaPEBas
cPf: 38728419200
NoME: arao MarQUEs da silva
MatrÍcUla: 57222709
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.615,30 / sErviÇo - r$ 3.615,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 269/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM fraNcilaNdia
MUNicÍPio: Eldorado dos caraJas
cPf: 63344688200
NoME: roNEY PiNHEiro da silva
MatrÍcUla: 57194668
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.665,90 / sErviÇo - r$ 1.665,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 270/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Eldorado
MUNicÍPio: Eldorado dos caraJas
cPf: 45772967304
NoME: JocElio da costa viEira
MatrÍcUla: 5286190
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.255,50 / sErviÇo - r$ 1.255,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 271/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM EdUardo aNGEliM sEdE
MUNicÍPio: ParaUaPEBas
cPf: 61945390204
NoME: aNa Maria soUsa saNtos
MatrÍcUla: 5844142
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.420,90 / sErviÇo - r$ 3.420,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 272/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM EdUardo aNGEliM aNEXo viii
MUNicÍPio: ParaUaPEBas
cPf: 61945390204
NoME: aNa Maria soUsa saNtos
MatrÍcUla: 5844142
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 273/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM EdUardo aNGEliM - aNEXo vii
MUNicÍPio: ParaUaPEBas
cPf: 61945390204
NoME: aNa Maria soUsa saNtos
MatrÍcUla: 5844142
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 274/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dr taNcrEdo dE alMEida NEvEs
MUNicÍPio: cUrioNoPolis
cPf: 25060007391
NoME: WillaMs soarEs dE soUsa
MatrÍcUla: 665118
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.946,70 / sErviÇo - r$ 1.946,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 275/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM carlos HENriQUE
MUNicÍPio: ParaUaPEBas
cPf: 66037735204
NoME: NorMa dE soUsa silva
MatrÍcUla: 5902829
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 664,20 / sErviÇo - r$ 664,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 276/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof adEMar NUNEs vascoN-
cElos sEdE
MUNicÍPio: salvatErra
cPf: 71081518200
NoME: GENEr GoMEs dE araUJo
MatrÍcUla: 57208264
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.355,40 / sErviÇo - r$ 1.355,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 277/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM lEoPoldiNa GUErrEiro
MUNicÍPio: afUa
cPf: 15743360880
NoME: PEdro carlos daNtas coElHo
MatrÍcUla: 57220490
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.389,50 / sErviÇo - r$ 2.389,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 278/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dr sErGio Mota-sEdE
MUNicÍPio: MUaNa
cPf: 67049974234
NoME: lUaNa lUcia dE MoUra PErEira
MatrÍcUla: 57233939
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 4.401,00 / sErviÇo - r$ 4.401,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 279/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dalcidio JUraNdir
MUNicÍPio: PoNta dE PEdras
cPf: 13425927272
NoME: MaNoEl sErrao dE aNdradE
MatrÍcUla: 57233896
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.128,60 / sErviÇo - r$ 1.128,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 280/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM stElla Maris
MUNicÍPio: soUrE
cPf: 26282488249
NoME: Maria oliNda da coNcEicao cUNHa
MatrÍcUla: 571911
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.124,90 / sErviÇo - r$ 2.124,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 281/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM rEtiro GraNdE
MUNicÍPio: cacHoEira do arari
cPf: 476807255
NoME: artHUr da silva tavarEs
MatrÍcUla: 5913496
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.282,50 / sErviÇo - r$ 1.282,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 282/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JosE rodriGUEs viaNa
MUNicÍPio: cacHoEira do arari
cPf: 36714577249
NoME: MaX BarBosa GoMEs
MatrÍcUla: 54187178
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 758,70 / sErviÇo - r$ 758,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 283/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Joao XXiii
MUNicÍPio: sao sEBastiao da Boa vista
cPf: 32740522215
NoME: GraciNEtE farias dE olivEira
MatrÍcUla: 54188026
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.781,00 / sErviÇo - r$ 2.781,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 284/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM dra EstEr MoUta sEdE
MUNicÍPio: PoNta dE PEdras
cPf: 47706767272
NoME: vaNdira rodriGUEs dE aBrEU
MatrÍcUla: 54187884
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.712,50 / sErviÇo - r$ 3.712,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 285/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Joao farias Barros
MUNicÍPio: saNta crUZ do arari
cPf: 33358508234
NoME: JorGE do socorro PErEira fEio
MatrÍcUla: 5525845
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 386,10 / sErviÇo - r$ 386,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 286/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf coloNia do fidElis- aNEXo i
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 63282780206
NoME: roBErto cEsar dE liMa E soUZa
MatrÍcUla: 57204509
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 287/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof raiMUNdo laUrEaNo da 
silva soUZa
MUNicÍPio: ParaGoMiNas
cPf: 68690622268
NoME: Maria liNdoNEtE GoNcalvEs PErEira
MatrÍcUla: 57217205
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.257,20 / sErviÇo - r$ 2.257,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 288/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa oscariNa aNtoNia soU-
Za do rEGo
MUNicÍPio: MaE do rio
cPf: 30001650297
NoME: aNtoNia Maria costa silva
MatrÍcUla: 6034357
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 696,60 / sErviÇo - r$ 696,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 289/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PrEsidENtE castElo BraNco sEdE
MUNicÍPio: ParaGoMiNas
cPf: 5539544234
NoME: Maria rita da silva soUZa
MatrÍcUla: 5822238
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.600,10 / sErviÇo - r$ 2.600,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 290/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PrEsidENtE castElo BraNco 
aNEXo iii
MUNicÍPio: ParaGoMiNas
cPf: 5539544234
NoME: Maria rita da silva soUZa
MatrÍcUla: 5822238
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 453,60 / sErviÇo - r$ 453,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 291/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PadrE MariNo coNtti
MUNicÍPio: MaE do rio
cPf: 25290835253
NoME: adEMir cElso MartiNi
MatrÍcUla: 5336201
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.250,80 / sErviÇo - r$ 3.250,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 292/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM lUiZ GUalBErto PiMENtEl
MUNicÍPio: doM ElisEU
cPf: 39870006272
NoME: Maria olGa lEal saNtos dE Morais
MatrÍcUla: 54186722
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.338,20 / sErviÇo - r$ 2.338,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 293/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM irMa aGNEs viNcQUiEr
MUNicÍPio: iPiXUNa do Para
cPf: 68124880204
NoME: JUNior lEMos dE olivEira
MatrÍcUla: 57195620
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.178,90 / sErviÇo - r$ 2.178,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 294/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM GUilHErME GaBriEl
MUNicÍPio: ParaGoMiNas
cPf: 42608376215
NoME: MarcilENE saNtos dias
MatrÍcUla: 5439744
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.241,00 / sErviÇo - r$ 2.241,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 295/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM aNtoNio JEsUs dE olivEira
MUNicÍPio: doM ElisEU
cPf: 51629194387
NoME: aNa cilMa dE carvalHo BEZErra dE MoraEs
MatrÍcUla: 57233959
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 764,10 / sErviÇo - r$ 764,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 296/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM adElia carvalHo sodrE - aNEXo i
MUNicÍPio: iPiXUNa do Para
cPf: 68124880204
NoME: JUNior lEMos dE olivEira
MatrÍcUla: 57195620
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.322,00 / sErviÇo - r$ 2.322,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 297/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof HildEBErto rEis
MUNicÍPio: aUrora do Para
cPf: 850620490
NoME: Maria rivaNilda alvEs fEliZardo
MatrÍcUla: 57203470
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.114,10 / sErviÇo - r$ 2.114,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 298/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof fraNcisco NUNEs
MUNicÍPio: iritUia
cPf: 16711661249
NoME: EdivaNE cordEiro da silva
MatrÍcUla: 587370
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 734,40 / sErviÇo - r$ 734,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 299/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa Maria da coNcEicao 
MalHEiro - aNEXo iv
MUNicÍPio: iritUia
cPf: 70321485220
NoME: EMilENE loPEs da silva farias
MatrÍcUla: 5890977
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.522,80 / sErviÇo - r$ 1.522,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 300/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Maria da coNcEicao MalHEiros
MUNicÍPio: iritUia
cPf: 70321485220
NoME: EMilENE loPEs da silva farias
MatrÍcUla: 5890977
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.007,80 / sErviÇo - r$ 3.007,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 301/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM MaNoEl EMilio PaNtoJa
MUNicÍPio: aUrora do Para
cPf: 40098460200
NoME: tElMa NivaldiNa aMaro carvalHo
MatrÍcUla: 5895800
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 688,50 / sErviÇo - r$ 688,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 302/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM itaBocal
MUNicÍPio: iritUia
cPf: 26132737200
NoME: Marcia dos saNtos silva
MatrÍcUla: 6317146
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.722,60 / sErviÇo - r$ 1.722,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 303/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM dr laUdEliNo PiNto soarEs
MUNicÍPio: aUrora do Para
cPf: 27027996200
NoME: PaUlo sErGio alvEs dE olivEira
MatrÍcUla: 6035108
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 845,10 / sErviÇo - r$ 845,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 304/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf dE tEssaloNica
MUNicÍPio: iritUia
cPf: 27912280200
NoME: dUlcElENE dE olivEira liMa
MatrÍcUla: 5539579
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 818,10 / sErviÇo - r$ 818,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 305/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Pacifico lEao da costa
MUNicÍPio: Garrafao do NortE
cPf: 39362701200
NoME: Maria das Gracas olivEira BorGEs
MatrÍcUla: 57208252
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 885,60 / sErviÇo - r$ 885,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 306/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Mario Brasil
MUNicÍPio: Garrafao do NortE
cPf: 17179874272
NoME: Joao JorGE olivEira dE soUsa
MatrÍcUla: 5085837
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.946,70 / sErviÇo - r$ 1.946,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 307/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Pira - aNEXo
MUNicÍPio: caPitao Poco
cPf: 76288293253
NoME: ivaNia aGUiar do NasciMENto
MatrÍcUla: 57208242
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 308/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PE vitaliaNo Maria vari sEdE
MUNicÍPio: caPitao Poco
cPf: 76288293253
NoME: ivaNia aGUiar do NasciMENto
MatrÍcUla: 57208242
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.006,90 / sErviÇo - r$ 3.006,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 309/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM dioNisio HaGE
MUNicÍPio: caPitao Poco
cPf: 47110481204
NoME: Maria dE fatiMa fUrtado da silva
MatrÍcUla: 5742781
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.495,80 / sErviÇo - r$ 1.495,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 310/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM BEliNa caMPos coUtiNHo
MUNicÍPio: caPitao Poco
cPf: 65006852291
NoME: JacQUEliNE rUfiNo dE araUJo
MatrÍcUla: 57208260
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 761,40 / sErviÇo - r$ 761,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 311/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf JacarE - aNEXo
MUNicÍPio: caPitao Poco
cPf: 76288293253
NoME: ivaNia aGUiar do NasciMENto
MatrÍcUla: 57208242
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 312/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf itaPUtir - aNEXo
MUNicÍPio: caPitao Poco
cPf: 76288293253
NoME: ivaNia aGUiar do NasciMENto
MatrÍcUla: 57208242
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 313/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da aNEXo itUacU
MUNicÍPio: caPitao Poco
cPf: 76288293253
NoME: ivaNia aGUiar do NasciMENto
MatrÍcUla: 57208242
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 314/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM siMao JaciNto dos rEis
MUNicÍPio: tUcUrUi
cPf: 42852544253
NoME: saNdra cristiNa raMos lacErda
MatrÍcUla: 5349729
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.547,10 / sErviÇo - r$ 1.547,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 315/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM sEvEro alvEs
MUNicÍPio: BrEU BraNco
cPf: 35716789234
NoME: dario Baia MacHado
MatrÍcUla: 5502586
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.519,10 / sErviÇo - r$ 2.519,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 316/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM rUi BarBosa
MUNicÍPio: tUcUrUi
cPf: 37422430478
NoME: dalia cavalcaNtE UGUliNo siMoEs
MatrÍcUla: 5799635
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.579,50 / sErviÇo - r$ 1.579,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 317/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa aNUNciada cHavEs
MUNicÍPio: GoiaNEsia do Para
cPf: 57145644215
NoME: ivaNa silva GUEdEs
MatrÍcUla: 5680832
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.532,60 / sErviÇo - r$ 2.532,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 318/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PaPa PaUlo vi aNEXo iii
MUNicÍPio: Novo rEPartiMENto
cPf: 56914296200
NoME: rENildE alvEs BraGa
MatrÍcUla: 5891368
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.138,40 / sErviÇo - r$ 2.138,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 319/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PaPa PaUlo vi aNEXo i
MUNicÍPio: Novo rEPartiMENto
cPf: 56914296200
NoME: rENildE alvEs BraGa
MatrÍcUla: 5891368
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 320/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PaPa PaUlo vi
MUNicÍPio: Novo rEPartiMENto
cPf: 56914296200
NoME: rENildE alvEs BraGa
MatrÍcUla: 5891368
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.737,80 / sErviÇo - r$ 2.737,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 321/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM JosE loUrENco
MUNicÍPio: BrEU BraNco
cPf: 27995828268
NoME: NEUciNEY dE MiraNda afoNso
MatrÍcUla: 5799520
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 445,50 / sErviÇo - r$ 445,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 322/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM doM JosE Elias cHavEs
MUNicÍPio: PacaJa
cPf: 45052654120
NoME: laZara dos rEis silva
MatrÍcUla: 5901973
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.706,40 / sErviÇo - r$ 1.706,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 323/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dEP raiMUNdo riBEiro dE soUZa
MUNicÍPio: tUcUrUi
cPf: 25679040263
NoME: ErivaNia GoMEs da silva
MatrÍcUla: 5724503
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 4.182,30 / sErviÇo - r$ 4.182,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 324/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM aNa PoNtEs fraNcEZ
MUNicÍPio: tUcUrUi
cPf: 53513703104
NoME: JacKsoN MoraEs do NasciMENto
MatrÍcUla: 5895610
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.446,20 / sErviÇo - r$ 2.446,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 325/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM roNaN fidElis dE MElo - aNEXo
MUNicÍPio: rEdENcao
cPf: 37421131272
NoME: dalva MartiNs florEs
MatrÍcUla: 224197
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 915,30 / sErviÇo - r$ 915,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 326/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof JorcEli silva sEstari sEdE
MUNicÍPio: saNtaNa do araGUaia
cPf: 86821440425
NoME: Katia tatiaNNE NUNEs BarBosa fraNco
MatrÍcUla: 5740878
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.927,80 / sErviÇo - r$ 1.927,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 327/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa dEUZUita PErEira dE QUEiroZ
MUNicÍPio: rEdENcao
cPf: 3698884801
NoME: sErGio ricardo aZEvEdo dos saNtos
MatrÍcUla: 5772540
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.775,60 / sErviÇo - r$ 2.775,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 328/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM MoNsENHor aUGUsto dias dE Brito
MUNicÍPio: florEsta do araGUaia
cPf: 37493167591
NoME: JosENEi vicENtE fiGUEirEdo
MatrÍcUla: 6016529
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.657,80 / sErviÇo - r$ 1.657,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 329/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM MoNsENHor aUGUsto dias 
Brito aNEXo v
MUNicÍPio: florEsta do araGUaia
cPf: 37493167591
NoME: JosENEi vicENtE fiGUEirEdo
MatrÍcUla: 6016529
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 564,30 / sErviÇo - r$ 564,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 330/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Maria BENta olivEira dE soUsa
MUNicÍPio: rEdENcao
cPf: 78932106134
NoME: GlaUcio MartiNs riBEiro
MatrÍcUla: 5824524
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.933,20 / sErviÇo - r$ 1.933,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 331/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM JorcEli silva sEstari aNEXo ii
MUNicÍPio: saNtaNa do araGUaia
cPf: 86821440425
NoME: Katia tatiaNNE NUNEs BarBosa fraNco
MatrÍcUla: 5740878
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 332/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM JorcEli sEstari silva aNEXo iv
MUNicÍPio: saNtaNa do araGUaia
cPf: 86821440425
NoME: Katia tatiaNNE NUNEs BarBosa fraNco
MatrÍcUla: 5740878
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 333/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Joao PiNto PErEira
MUNicÍPio: cUMarU do NortE
cPf: 627317693
NoME: ildEtE rodriGUEs dE alMEida Gloria
MatrÍcUla: 54182155
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 488,70 / sErviÇo - r$ 488,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 334/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM ENG PalMa MUNiZ sEdE
MUNicÍPio: rEdENcao
cPf: 37421131272
NoME: dalva MartiNs florEs
MatrÍcUla: 224197
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.514,70 / sErviÇo - r$ 1.514,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 335/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof JosE WilsoN PErEira lEitE
MUNicÍPio: coNcEicao do araGUaia
cPf: 67021590210
NoME: alEaNdro MiraNda MacHado
MatrÍcUla: 57204130
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.074,60 / sErviÇo - r$ 1.074,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 336/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof dEoclEciaNo alvEs MorEira
MUNicÍPio: coNcEicao do araGUaia
cPf: 64083110678
NoME: JEfErsoN GoNcalvEs dE olivEira
MatrÍcUla: 5803136
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.117,70 / sErviÇo - r$ 2.117,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 337/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof acY dE JEsUs NEvEs dE 
Barros PErEira
MUNicÍPio: coNcEicao do araGUaia
cPf: 18557457200
NoME: Maria diviNa dos saNtos Barros
MatrÍcUla: 57234144
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.276,10 / sErviÇo - r$ 2.276,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 338/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM castro alvEs sEdE
MUNicÍPio: saNta Maria das BarrEiras
cPf: 17680433291
NoME: valMir fraNcisco dE cErQUEira
MatrÍcUla: 5472539
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.960,20 / sErviÇo - r$ 1.960,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 339/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM BraUlia GUrJao
MUNicÍPio: coNcEicao do araGUaia
cPf: 76316319215
NoME: lEticia lEitE dE alMEida fortE
MatrÍcUla: 57194418
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.435,40 / sErviÇo - r$ 2.435,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 340/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf frEi Gil dE vila Nova
MUNicÍPio: coNcEicao do araGUaia
cPf: 32827334291
NoME: aMarEtE PErEira dE aGUiar alvEs
MatrÍcUla: 5343992
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.709,10 / sErviÇo - r$ 1.709,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 341/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da aNEXo GorotirE da EEEM Joao PiNto PErEira
MUNicÍPio: cUMarU do NortE
cPf: 627317693
NoME: ildEtE rodriGUEs dE alMEida Gloria
MatrÍcUla: 54182155
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 342/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da Erc aPaE dE caPaNEMa
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 67746187234
NoME: GilZElY da silva PriEto
MatrÍcUla: 57223500
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 343/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa Maria socorro olivEi-
ra da rocHa
MUNicÍPio: oUrEM
cPf: 57422877200
NoME: cElENE do socorro rocHa dE olivEira
MatrÍcUla: 57211728
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.174,50 / sErviÇo - r$ 1.174,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 344/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa florENtiNa daMascENo
MUNicÍPio: saNta lUZia do Para
cPf: 59191465249
NoME: Maria adElaNE NasciMENto
MatrÍcUla: 57208240
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.597,40 / sErviÇo - r$ 2.597,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 345/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM JoNatHas PoNtEs atHias sEdE
MUNicÍPio: PEiXE-Boi
cPf: 58428372268
NoME: liliaN alvEs NoGUEira
MatrÍcUla: 5753473
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 720,90 / sErviÇo - r$ 720,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 346/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM JoNatHas PoNtEs atHias - 
aNEXo i
MUNicÍPio: PEiXE-Boi
cPf: 58428372268
NoME: liliaN alvEs NoGUEira
MatrÍcUla: 5753473
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 347/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dEs. aUGUsto oliMPio aNEXo i
MUNicÍPio: Nova tiMBotEUa
cPf: 33220670253
NoME: fraNcisca daMiaNa tavarEs dE liMa
MatrÍcUla: 57210364
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 545,40 / sErviÇo - r$ 545,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 348/2022
 PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf tiradENtEs
MUNicÍPio: saliNoPolis
cPf: 28101669272
NoME: lEticia da silva dorta
MatrÍcUla: 57209423
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 834,30 / sErviÇo - r$ 834,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 349/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf silvEstrE carNEiro
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 13253247287
NoME: rosa Maria JEsUs da silvEira
MatrÍcUla: 57202777
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 351,00 / sErviÇo - r$ 351,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 350/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf sao Pio X
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 63769697200
NoME: daNiEllE Batista tElEs da silva
MatrÍcUla: 57208622
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 545,40 / sErviÇo - r$ 545,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 351/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Profa aMErica lEao coNdUrU
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 59396490253
NoME: Marcia do socorro saNtos rEsUENo
MatrÍcUla: 57234122
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 423,90 / sErviÇo - r$ 423,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 352/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Pastor aNaNias rodriGUEs
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 45466874272
NoME: MElca JUNHa salEs costa dE Brito
MatrÍcUla: 5375738
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 353/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PadrE dUBois
MUNicÍPio: saliNoPolis
cPf: 57931046234
NoME: valdEtE costa NasciMENto corrEa
MatrÍcUla: 57208728
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.404,00 / sErviÇo - r$ 1.404,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 354/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PadrE aNGElo MorEtti
MUNicÍPio: oUrEM
cPf: 25978004234
NoME: Maria raiMUNda dE JEsUs MENdoNca siQUEira
MatrÍcUla: 5223156
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.392,20 / sErviÇo - r$ 2.392,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 355/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof tEodato dE rEZENdE
MUNicÍPio: saliNoPolis
cPf: 84326786272
NoME: adsoN NasciMENto fErrEira
MatrÍcUla: 57224224
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.692,90 / sErviÇo - r$ 1.692,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 356/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof olivEira Brito
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 58311599220
NoME: cristiNa siMoNE dE soUsa rEis
MatrÍcUla: 54183899
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.945,70 / sErviÇo - r$ 2.945,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 357/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof cEsar PiNHEiro
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 66771137287
NoME: aNtoNio carlos Barros
MatrÍcUla: 57208722
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.655,10 / sErviÇo - r$ 1.655,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 358/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa Maria MirtEs sidriM PEssoa
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 49162160249
NoME: PaUlo Batista PErEira dE frEitas
MatrÍcUla: 5693225
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.286,90 / sErviÇo - r$ 2.286,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 359/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa Maria aMElia dE vas-
coNcElos
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 41121830200
NoME: NEUMa do socorro GoMEs dE soUsa
MatrÍcUla: 5768802
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.014,20 / sErviÇo - r$ 2.014,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 360/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PadrE salEs
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 31817980378
NoME: aMiraldo soarEs dE frEitas
MatrÍcUla: 5248361
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.852,20 / sErviÇo - r$ 1.852,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 361/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PadrE aNtoNio viEira
MUNicÍPio: oUrEM
cPf: 25976230253
NoME: aNa coNcEicao dos rEis riBEiro
MatrÍcUla: 5223199
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.382,40 / sErviÇo - r$ 1.382,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 362/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM MEstrE lUciNdo
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 35621087372
NoME: Maria claUdiNEtE dos saNtos
MatrÍcUla: 6305180
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 685,80 / sErviÇo - r$ 685,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 363/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Maria alicE GEolas MoUra 
carvalHo
MUNicÍPio: QUatiPUrU
cPf: 5807727215
NoME: EdsoN BorGEs dias
MatrÍcUla: 5755972
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.204,20 / sErviÇo - r$ 1.204,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 364/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM MaNoEl loBato sEdE
MUNicÍPio: PriMavEra
cPf: 71642820210
NoME: fraNcisco JosiMar dE soUsa
MatrÍcUla: 5900578
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.737,70 / sErviÇo - r$ 3.737,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 365/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Joao saNtos
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 42918200204
NoME: MariNalda dE assis da silva
MatrÍcUla: 5454883
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.151,90 / sErviÇo - r$ 2.151,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 366/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM irMa saNcHa aUGUsta dE 
soUZa E silva
MUNicÍPio: oUrEM
cPf: 36474320249
NoME: Maria do cEU PErEira GaBriEl
MatrÍcUla: 57208725
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.668,60 / sErviÇo - r$ 1.668,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 367/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM doM Joao vi
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 62882600291
NoME: aNtoNio Maria liMa dE olivEira
MatrÍcUla: 57209232
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.864,70 / sErviÇo - r$ 2.864,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234



122  diário oficial Nº 34.968 Quinta-feira, 12 DE MAIO DE 2022

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 368/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM cHarlEs assad
MUNicÍPio: BoNito
cPf: 35277157204
NoME: aNtoNio Maria liMa PErEira
MatrÍcUla: 5218063
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.394,90 / sErviÇo - r$ 2.394,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 369/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf KM 2
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 45554633234
NoME: Maria vaNda costa dE soUZa
MatrÍcUla: 5658080
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 418,50 / sErviÇo - r$ 418,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 370/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf iNocENcio soarEs
MUNicÍPio: PriMavEra
cPf: 44937105272
NoME: JaiME NasciMENto da silva
MatrÍcUla: 5901754
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.177,20 / sErviÇo - r$ 1.177,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 371/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf adriaNo saNta BriGida
MUNicÍPio: saliNoPolis
cPf: 91794293272
NoME: Natalia dias MorEira ariMatEia
MatrÍcUla: 57216382
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 372/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM saNto aGostiNHo
MUNicÍPio: BrEvEs
cPf: 12346250244
NoME: MarGarEtHE da crUZ BaNdEira
MatrÍcUla: 571032
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.139,40 / sErviÇo - r$ 1.139,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 373/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM rUi BarBosa
MUNicÍPio: aNaJas
cPf: 37427245253
NoME: aNtoNio MoNtEiro da PaiXao
MatrÍcUla: 57198283
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 4.012,20 / sErviÇo - r$ 4.012,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 374/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof GErsoN PErEs aNEXo i
MUNicÍPio: BrEvEs
cPf: 66491525287
NoME: sHEila GoNcalvEs MiraNda
MatrÍcUla: 57211348
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 302,40 / sErviÇo - r$ 302,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 375/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof GErsoN PErEs
MUNicÍPio: BrEvEs
cPf: 66491525287
NoME: sHEila GoNcalvEs MiraNda
MatrÍcUla: 57211348
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.250,90 / sErviÇo - r$ 2.250,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Protocolo: 796925
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 376/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa Maria EliZEtE foNa NU-
NEs aNEXo i
MUNicÍPio: BrEvEs
cPf: 37878751234
NoME: GEdiElsoN fErrEira da crUZ
MatrÍcUla: 5902491
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 386,10 / sErviÇo - r$ 386,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 377/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa Maria EliZEtE foNa NUNEs
MUNicÍPio: BrEvEs
cPf: 75053004234
NoME: NivEa caPitoliNa fErrEira da crUZ
MatrÍcUla: 5900592
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.665,90 / sErviÇo - r$ 1.665,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 378/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PaUliNo dE Brito sEdE
MUNicÍPio: PortEl
cPf: 57530491253
NoME: alaiN MarZo dE liMa foNsEca
MatrÍcUla: 54192188
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.851,20 / sErviÇo - r$ 2.851,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 379/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Marcilio dias
MUNicÍPio: GUrUPa
cPf: 19930992200
NoME: Maria da coNcEicao olivEira GoNcalvEs
MatrÍcUla: 668885
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.305,80 / sErviÇo - r$ 2.305,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 380/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM MaGalHaEs Barata
MUNicÍPio: cHavEs
cPf: 43329756268
NoME: MariNilZa coElHo loUrEiro
MatrÍcUla: 5760186
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.968,30 / sErviÇo - r$ 1.968,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 381/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM c dEPUtado Nicias riBEiro
MUNicÍPio: PortEl
cPf: 35524707272
NoME: JosE WalMir NUNEs do NasciMENto
MatrÍcUla: 5902242
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.803,60 / sErviÇo - r$ 1.803,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 382/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PrEs taNcrEdo dE alMEida NEvEs
MUNicÍPio: MElGaco
cPf: 37105809272
NoME: HElio PENa Baia
MatrÍcUla: 5842379
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.932,20 / sErviÇo - r$ 2.932,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 383/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prado loPEs
MUNicÍPio: cUrraliNHo
cPf: 67884474204
NoME: JoNas loPEs dE farias
MatrÍcUla: 5906208
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 4.517,10 / sErviÇo - r$ 4.517,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 384/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM MaNoEl da vEra crUZ sa
MUNicÍPio: cUrraliNHo
cPf: 70499705220
NoME: fraNcisco sa dos aNJos
MatrÍcUla: 5906210
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 872,10 / sErviÇo - r$ 872,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 385/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM WaldEMar liNdErMaYEr
MUNicÍPio: Novo ProGrEsso
cPf: 1521104964
NoME: GilBErto lUiZ dos saNtos
MatrÍcUla: 54194109
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.976,40 / sErviÇo - r$ 1.976,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 386/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof Maria do socorro JacoB aNEXo i
MUNicÍPio: itaitUBa
cPf: 68663722249
NoME: railEUMa dias PaZ
MatrÍcUla: 55585640
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 418,50 / sErviÇo - r$ 418,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 387/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa Maria do socorro Ja-
coB aNEXo ii
MUNicÍPio: itaitUBa
cPf: 68663722249
NoME: railEUMa dias PaZ
MatrÍcUla: 55585640
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 834,30 / sErviÇo - r$ 834,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 388/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa Maria do socorro JacoB
MUNicÍPio: itaitUBa
cPf: 68663722249
NoME: railEUMa dias PaZ
MatrÍcUla: 55585640
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.482,30 / sErviÇo - r$ 1.482,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 389/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa Maria das Gracas Es-
cocio cErQUEira aNEXo ii
MUNicÍPio: itaitUBa
cPf: 70065748204
NoME: JocivaNio BarBosa araUJo
MatrÍcUla: 5889488
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 612,90 / sErviÇo - r$ 612,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 390/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM PrEsidENtE taNcrEdo NEvEs
MUNicÍPio: Placas
cPf: 70965838234
NoME: EdiNEia sENa dos saNtos
MatrÍcUla: 57189674
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.863,00 / sErviÇo - r$ 1.863,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 391/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Gov EUrico valE - sEdE
MUNicÍPio: rUroPolis
cPf: 58613790259
NoME: Katia cilENE dias aGUiar
MatrÍcUla: 5716217
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.211,30 / sErviÇo - r$ 2.211,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 392/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM GovErNador EUrico valE aNEXo i
MUNicÍPio: rUroPolis
cPf: 58613790259
NoME: Katia cilENE dias aGUiar
MatrÍcUla: 5716217
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 567,00 / sErviÇo - r$ 567,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 393/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da NtE saNtarEM
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 36985252249
NoME: valEria cristiNa do carMo soarEs
MatrÍcUla: 5128650
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.000,00 / sErviÇo - r$ 1.000,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 394/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM MaNoEl aNtoNio dE castro
MUNicÍPio: iGaraPE-Miri
cPf: 72046848268
NoME: fEliPE farias PaNtoJa
MatrÍcUla: 54187754
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.784,70 / sErviÇo - r$ 1.784,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 395/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa ErNEstiNa PErEira Maia
MUNicÍPio: MoJU
cPf: 43172865215
NoME: GENival NUNEs BraZ
MatrÍcUla: 57196943
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 7.811,10 / sErviÇo - r$ 7.811,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 396/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM c PrEsidENtE fErNaNdo HENriQUE
MUNicÍPio: MoNtE alEGrE
cPf: 45783730297
NoME: carla silvaNa fErNaNdEs UENo
MatrÍcUla: 5911124
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 850,50 / sErviÇo - r$ 850,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 397/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM irMa carla GiUssaNi
MUNicÍPio: sao MiGUEl do GUaMa
cPf: 42849896268
NoME: odalEia Maria rodriGUEs rEis
MatrÍcUla: 5497639
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.906,20 / sErviÇo - r$ 1.906,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 398/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM alUisio locH
MUNicÍPio: PacaJa
cPf: 30072638249
NoME: rEGiNa claUdia BENtEs Mafra
MatrÍcUla: 5629691
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 658,80 / sErviÇo - r$ 658,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 399/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dEPUtado EvEraldo MartiNs
MUNicÍPio: trairao
cPf: 80987516949
NoME: clEocir JUciMar BlaUtH
MatrÍcUla: 54182955
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 896,40 / sErviÇo - r$ 896,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 400/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dEP EvEraldo MartiNs aNEXo i
MUNicÍPio: trairao
cPf: 80987516949
NoME: clEocir JUciMar BlaUtH
MatrÍcUla: 54182955
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 518,40 / sErviÇo - r$ 518,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 401/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM cENtro MaraNata
MUNicÍPio: itaitUBa
cPf: 67209068287
NoME: alEssaNdro da silva Batista
MatrÍcUla: 57208961
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 618,30 / sErviÇo - r$ 618,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 402/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM cENtro EdUcacioNal aNcHiEta
MUNicÍPio: itaitUBa
cPf: 56418272234
NoME: aGostiNHo alvEs dE olivEira JUNior
MatrÍcUla: 5811414
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 410,40 / sErviÇo - r$ 410,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 403/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM BENEdito corrEa dE soUZa - aNEXo 1
MUNicÍPio: itaitUBa
cPf: 73636932934
NoME: Mario lUiZ GHiZoNi
MatrÍcUla: 57205550
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.223,10 / sErviÇo - r$ 1.223,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 404/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM BENEdito corrEa dE soUZa
MUNicÍPio: itaitUBa
cPf: 19546084204
NoME: Maria dE fatiMa farias da silva
MatrÍcUla: 286052
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.563,30 / sErviÇo - r$ 1.563,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 405/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UtE ProfÃ‚Âª Marli alMEida foNtE-
NEllE dE castro
MUNicÍPio: saNto aNtoNio do taUa
cPf: 57473528220
NoME: aNa claUdia dos rEis aMaral
MatrÍcUla: 5713528
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 406/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa MariEta EMMi
MUNicÍPio: saNta isaBEl do Para
cPf: 51692074253
NoME: carlos EdUardo lEitE dE soUZa
MatrÍcUla: 57209887
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.233,90 / sErviÇo - r$ 1.233,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 407/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM iNacio MoUra sEdE
MUNicÍPio: saNto aNtoNio do taUa
cPf: 39158098291
NoME: saNdra Maria NasciMENto Morais
MatrÍcUla: 5713552
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.068,20 / sErviÇo - r$ 2.068,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 408/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM dr faBio lUZ
MUNicÍPio: toME-acU
cPf: 48664600244
NoME: rosalia soarEs alMEida
MatrÍcUla: 57209730
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 4.179,60 / sErviÇo - r$ 4.179,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 409/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM aNtoNio Brasil
MUNicÍPio: toME-acU
cPf: 74038001253
NoME: GilaNE dE MElo siQUEira
MatrÍcUla: 57210446
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 5.472,90 / sErviÇo - r$ 5.472,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 410/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf rosa rocHa alMEida
MUNicÍPio: sao caEtaNo dE odivElas
cPf: 21849013268
NoME: Maria aUXiliadora dos aNJos
MatrÍcUla: 221244
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.244,70 / sErviÇo - r$ 1.244,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 411/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Profa EstEr NUNEs BiBas
MUNicÍPio: viGia
cPf: 40123707234
NoME: ivaNa do socorro MoNtEiro siQUEira
MatrÍcUla: 57210465
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 656,10 / sErviÇo - r$ 656,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 412/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM saNta rosa
MUNicÍPio: viGia
cPf: 72489430297
NoME: ivaNilsa fErrEira saNtos
MatrÍcUla: 57210439
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.611,90 / sErviÇo - r$ 1.611,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 413/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM roBErto carlos NUNEs Barroso
MUNicÍPio: saNta isaBEl do Para
cPf: 59382384200
NoME: sUraMa caMPos BitENcoUrt
MatrÍcUla: 54183468
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.422,90 / sErviÇo - r$ 1.422,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 414/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM raiMUNdo dE caMPos loPEs
MUNicÍPio: BUJarU
cPf: 57210551204
NoME: EsPEraNca das Gracas Novais MacHado
MatrÍcUla: 5901734
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.919,70 / sErviÇo - r$ 1.919,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 415/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PriNcEsa lEoPoldiNa
MUNicÍPio: colarEs
cPf: 35194553234
NoME: Marcos aNtoNio riBEiro
MatrÍcUla: 6035353
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 561,60 / sErviÇo - r$ 561,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 416/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PrEsidENtE KENNEdY
MUNicÍPio: viGia
cPf: 37984101272
NoME: ilMa dE soUsa Brito cardoso
MatrÍcUla: 6034152
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.042,90 / sErviÇo - r$ 3.042,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 417/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PENHa loNGa
MUNicÍPio: viGia
cPf: 82331065268
NoME: HoZaNa viEira Galvao saNtos
MatrÍcUla: 5900269
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 645,30 / sErviÇo - r$ 645,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 418/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM NorMa GUilHoN
MUNicÍPio: colarEs
cPf: 21088314287
NoME: Marcio rodriGUEs dE vascoNcEllos JUNior
MatrÍcUla: 5771927
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.066,50 / sErviÇo - r$ 1.066,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 419/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM doM Mario dE MiraNda vilas Boas
MUNicÍPio: BUJarU
cPf: 60501804234
NoME: dENisE Maria soarEs farias silva
MatrÍcUla: 54183495
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.122,20 / sErviÇo - r$ 2.122,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 420/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM atatEUa da BarrEta
MUNicÍPio: viGia
cPf: 25689355291
NoME: carMElia silva dos rEis
MatrÍcUla: 5890176
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 567,00 / sErviÇo - r$ 567,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 421/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM aMaBilio alvEs PErEira
MUNicÍPio: coNcordia do Para
cPf: 63932733215
NoME: alUiZio GUiMaraEs GoNcalvEs
MatrÍcUla: 5902893
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.267,00 / sErviÇo - r$ 3.267,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 422/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf lUciola Brasil
MUNicÍPio: colarEs
cPf: 13386891268
NoME: aNa lUcia da silva MarGalHo
MatrÍcUla: 57234462
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 588,60 / sErviÇo - r$ 588,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 423/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf dr JosE MalcHEr
MUNicÍPio: colarEs
cPf: 35341378253
NoME: aildE alMEida da silva
MatrÍcUla: 5800226
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.533,60 / sErviÇo - r$ 1.533,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 424/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf castilHo fraNca
MUNicÍPio: viGia
cPf: 96284633220
NoME: JUditH MariaNa Mota fErrEira
MatrÍcUla: 57211983
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.606,50 / sErviÇo - r$ 1.606,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 425/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Barao do GUaJara
MUNicÍPio: viGia
cPf: 16111338315
NoME: GildEtE olivEira dE aviZ
MatrÍcUla: 5900272
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.225,80 / sErviÇo - r$ 1.225,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 426/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf aloisio da costa cHavEs
MUNicÍPio: coNcordia do Para
cPf: 37510975204
NoME: Maria dE aBrEU dE olivEira
MatrÍcUla: 57209637
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.215,00 / sErviÇo - r$ 1.215,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 427/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EE cENtro dE trEiNaMENto Profis 
GEovaNNi EMMi
MUNicÍPio: saNta isaBEl do Para
cPf: 51528720210
NoME: GlEdJa cristiNa NaGasaKa
MatrÍcUla: 57209527
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 428/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM saNta clara
MUNicÍPio: aNaPU
cPf: 42827485249
NoME: idaci rodriGUEs dE aNdradE
MatrÍcUla: 54192442
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 432,00 / sErviÇo - r$ 432,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 429/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM rosa alvarEZ rEBElo sEdE
MUNicÍPio: sENador JosE Porfirio
cPf: 61942707215
NoME: valdiNEi MENdEs MoUra
MatrÍcUla: 57208772
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.074,60 / sErviÇo - r$ 1.074,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 430/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa dUcilla alMEida do 
NasciMENto
MUNicÍPio: altaMira
cPf: 37125370268
NoME: lUZia BErNardEs da silva
MatrÍcUla: 54182421
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.459,70 / sErviÇo - r$ 2.459,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Protocolo: 796940

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 668/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 03 aBaEtEtUBa
MUNicÍPio: aBaEtEtUBa
cPf: 47755156249
NoME: EliEl Batista BarBosa
MatrÍcUla: 5909732
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 8.021,25 / sErviÇo - r$ 8.021,25
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 669/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 04 MaraBa
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 49056549200
NoME: MaGNo rodriGUEs Barros
MatrÍcUla: 5822548
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 4.799,27 / sErviÇo - r$ 4.799,26
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 670/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 05 saNtarEM
MUNicÍPio: saNtarEM
cPf: 33908435234
NoME: fraNcisco dE assis do NasciMENto costa
MatrÍcUla: 5772281
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 5.498,51 / sErviÇo - r$ 5.498,52
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 671/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 06 MoNtE alEGrE
MUNicÍPio: MoNtE alEGrE
cPf: 51201291291
NoME: rosilENE olivEira arcaNJo
MatrÍcUla: 57217098
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 3.200,66 / sErviÇo - r$ 3.200,67
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 672/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 07 oBidos
MUNicÍPio: oBidos
cPf: 72428309234
NoME: aNa claUdia sarraZiN dE aNdradE
MatrÍcUla: 57233388
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 4.001,40 / sErviÇo - r$ 4.001,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 673/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 08 castaNHal
MUNicÍPio: castaNHal
cPf: 69447870244
NoME: claUdia rEGiNa BEZErra fErrEira
MatrÍcUla: 57234112
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 6.532,20 / sErviÇo - r$ 6.532,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 674/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 11 saNta iZaBEl do Para
MUNicÍPio: saNta isaBEl do Para
cPf: 26430517268
NoME: rosilEia do socorro GUiMaraEs da silva
MatrÍcUla: 5467217
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 4.062,79 / sErviÇo - r$ 4.062,78
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 675/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 12 itaitUBa
MUNicÍPio: itaitUBa
cPf: 41435095200
NoME: JosE dE riBaMar alMEida E silva
MatrÍcUla: 5544823
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 3.331,35 / sErviÇo - r$ 3.331,35
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 676/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 13 BrEvEs
MUNicÍPio: BrEvEs
cPf: 52654907287
NoME: JEffErsoN NoGUEira otoNi
MatrÍcUla: 57210357
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 4.137,60 / sErviÇo - r$ 4.137,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 677/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 14 caPaNEMa
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 61017965234
NoME: Maria EliEtE PiNto da silva
MatrÍcUla: 5901769
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 4.747,84 / sErviÇo - r$ 4.747,83
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 678/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 16 tUcUrUi
MUNicÍPio: tUcUrUi
cPf: 74109677220
NoME: flavio soUsa caridadE
MatrÍcUla: 5896572
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 2.248,05 / sErviÇo - r$ 2.248,05
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 679/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 17 caPitao Poco
MUNicÍPio: caPitao Poco
cPf: 89199987287
NoME: roBsoN cHristiE lacErda siQUEira
MatrÍcUla: 57198415
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 1.893,75 / sErviÇo - r$ 1.893,75
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 680/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 18 MaE do rio
MUNicÍPio: MaE do rio
cPf: 13659464287
NoME: EliaNE cordEiro da silva
MatrÍcUla: 337382
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 3.528,19 / sErviÇo - r$ 3.528,18
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 681/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 21 ParaUaPEBas
MUNicÍPio: ParaUaPEBas
cPf: 94378258315
NoME: KatiUscia coElHo da silva
MatrÍcUla: 57194711
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 2.867,25 / sErviÇo - r$ 2.867,24
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 682/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 15 coNcEicao do araGUaia
MUNicÍPio: coNcEicao do araGUaia
cPf: 59431652234
NoME: iNGrid fiGUEirEdo dE castro
MatrÍcUla: 5801451
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 2.394,60 / sErviÇo - r$ 2.394,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 683/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 22 XiNGUara
MUNicÍPio: XiNGUara
cPf: 46970843149
NoME: laZaro BorBa dos saNtos
MatrÍcUla: 6312837
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 2.016,60 / sErviÇo - r$ 2.016,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 684/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 10 altaMira
MUNicÍPio: altaMira
cPf: 42663997234
NoME: Edir silva dE soUZa
MatrÍcUla: 54190897
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 3.598,95 / sErviÇo - r$ 3.598,95
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 685/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 09 MaracaNa
MUNicÍPio: MaracaNa
cPf: 44859465253
NoME: WilZa Maria dE PiNHo MoraEs
MatrÍcUla: 5272483
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 1.983,90 / sErviÇo - r$ 1.983,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 686/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 02 caMEta
MUNicÍPio: caMEta
cPf: 27995984200
NoME: MaNUEl riBaMar da silva farias
MatrÍcUla: 6330452
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 3.581,66 / sErviÇo - r$ 3.581,67
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2022 - 687/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UrE 01 BraGaNca
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 20676557287
NoME: Maria EUliNa raBElo dE soUsa
MatrÍcUla: 5067081
foNtE dE rEcUrso: 0102
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339036 - sP fÍsica
valor: coNsUMo - r$ 4.145,85 / sErviÇo - r$ 4.145,85
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Protocolo: 796788
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 18/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf MoradorEs da tErra firME
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 37919920230
NoME: ivEtE soUsa da silvEira
MatrÍcUla: 57203101
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 615,60 / sErviÇo - r$ 615,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 19/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Prof virGilio liBoNati
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 16726529287
NoME: Maria aUXiliadora viaNa dE aZEvEdo
MatrÍcUla: 354767
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 799,20 / sErviÇo - r$ 799,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 20/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf JosE BoNifacio
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 68022298204
NoME: aNa silvia alvEs GoMEs
MatrÍcUla: 57208952
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 504,90 / sErviÇo - r$ 504,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 21/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf lar dE Maria
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 51349850225
NoME: silvia HElENa da silva E soUZa
MatrÍcUla: 57208564
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 691,20 / sErviÇo - r$ 691,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 22/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da Erc loUrENco filHo ( fUNdacao 
PEstaloZZi)
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 12130966268
NoME: MarcYEttE caldas toJal
MatrÍcUla: 5902037
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 23/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM WaldEMar HENriQUE - caic
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 7169205220
NoME: carMEM lUcia MElo MoUra
MatrÍcUla: 570575
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.786,40 / sErviÇo - r$ 2.786,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 24/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM WaldoMiro rodriGUEs olivEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 17308550249
NoME: ilcE Maria lEao do aMaral
MatrÍcUla: 5902024
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 594,00 / sErviÇo - r$ 594,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 25/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof PalMira GaBriEl
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 9344080259
NoME: vEra lUcia fErrEira Brito
MatrÍcUla: 185337
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.215,70 / sErviÇo - r$ 3.215,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 26/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof saNtaNa MarQUEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 77236335215
NoME: daNiEl fErNaNdo castro soarEs
MatrÍcUla: 5951286
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.105,00 / sErviÇo - r$ 3.105,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 27/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf cEl sarMENto
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 6671071268
NoME: JosE carlos olivEira da silva
MatrÍcUla: 55586780
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.073,60 / sErviÇo - r$ 2.073,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 28/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf coloNia do fidElis
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63282780206
NoME: roBErto cEsar dE liMa E soUZa
MatrÍcUla: 57204509
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 329,40 / sErviÇo - r$ 329,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 29/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa Marta da coNcEicao
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 66160758268
NoME: lorENa saEM PiNHEiro MaGalHaEs
MatrÍcUla: 57196083
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.452,60 / sErviÇo - r$ 1.452,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 30/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof JorGE loPEs raPoso
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 79212956220
NoME: carMEN vaNEssa GUarita rodriGUEs dE alMEida
MatrÍcUla: 5890128
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.672,00 / sErviÇo - r$ 3.672,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 31/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf BENEdito cElso PadUa costa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 8991448291
NoME: NaZarE da silva PalHEta
MatrÍcUla: 6388833
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 696,60 / sErviÇo - r$ 696,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 32/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Profa Maria HElENa valENtE 
tavarEs
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 2952995419
NoME: aNdrE lUiZ cordEiro lUNa
MatrÍcUla: 57222619
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.485,70 / sErviÇo - r$ 3.485,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 33/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf aNtoNio saMPaio
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 30171121287
NoME: EdilENE riBEiro MoNtEiro
MatrÍcUla: 5755948
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 648,00 / sErviÇo - r$ 648,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
 Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 34/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf dEP arMaNdo corrEa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 14520796253
NoME: aNtoNia rosEMar tEiXEira BorGEs
MatrÍcUla: 57208991
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 629,10 / sErviÇo - r$ 629,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 35/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf dr GasPar viaNNa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 14913518291
NoME: Maria faraildE soarEs dE frEitas Bastos
MatrÍcUla: 5755760
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 477,90 / sErviÇo - r$ 477,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 36/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf ElaiNE isMaEliNo dE frEitas
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 71393137253
NoME: caroliNE dE JEsUs MoNtEiro d avila GoUlart
MatrÍcUla: 54195253
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 618,30 / sErviÇo - r$ 618,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 37/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM doM alBErto GaldENcio raMos
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 13387146272
NoME: MarilENE corrEa aMoriM
MatrÍcUla: 5138752
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.791,80 / sErviÇo - r$ 2.791,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 38/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM lUiZ NUNEs dirEito
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 14486431200
NoME: Maria dE BElEM MiraNda dE soUZa
MatrÍcUla: 197009
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.789,10 / sErviÇo - r$ 2.789,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 39/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf ElcioNE BarBalHo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 9808302220
NoME: dorvaliNa saNtos MoNtEiro
MatrÍcUla: 242071
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 40/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM coNEGo Batista caMPos
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 15011119220
NoME: doriMar da silva liMa rocHa
MatrÍcUla: 766615
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.582,20 / sErviÇo - r$ 1.582,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 41/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM coNsUElo coElHo E soUZa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 26860236272
NoME: carlos roBErto foNsEca JUNior
MatrÍcUla: 5215633
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.443,50 / sErviÇo - r$ 2.443,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 42/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PEdro MarQUEs dE MEsQUita
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 33019673291
NoME: iZaUra Maria MiraNda aMoriM
MatrÍcUla: 5618452
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 610,20 / sErviÇo - r$ 610,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 43/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf caNdido Horacio EvEliN
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 65254589272
NoME: KariNa KEYla dE MoUra carvalHal
MatrÍcUla: 57205017
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.188,00 / sErviÇo - r$ 1.188,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 44/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf coMaNdaNtE laUriNdo caNdi-
do aZEitoNa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 22343440263
NoME: vaNda Gloria daMascENo
MatrÍcUla: 54190921
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 564,30 / sErviÇo - r$ 564,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 45/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM MadrE cElEstE
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 69199825287
NoME: ElaiNE foNsEca loBato
MatrÍcUla: 57209193
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.080,00 / sErviÇo - r$ 1.080,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 46/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof ZUliMa vErGoliNo dias
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 60774487291
NoME: MarcElo dos saNtos GoNcalvEs
MatrÍcUla: 5775230
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.746,90 / sErviÇo - r$ 1.746,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 47/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PadrE PiEtro GErosa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 25783815268
NoME: clEoNicE dE JEsUs fErrEira da silva
MatrÍcUla: 5655390
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 756,00 / sErviÇo - r$ 756,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 48/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM saNta tErEZa davila
MUNicÍPio: MaritUBa
cPf: 26312530272
NoME: Maria clara MoNtEiro GoNcalvEs viEira
MatrÍcUla: 731307
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.441,80 / sErviÇo - r$ 1.441,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 49/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof rUtH GUiMaraEs fErrEira
MUNicÍPio: BENEvidEs
cPf: 68598971200
NoME: lorENa rENata costa da rocHa GoMEs
MatrÍcUla: 57209084
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.965,60 / sErviÇo - r$ 1.965,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 50/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof JosE EdMUNdo QUEiroZ
MUNicÍPio: MaritUBa
cPf: 71903798272
NoME: lUaNa aBrEU MElo
MatrÍcUla: 57208619
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.362,50 / sErviÇo - r$ 2.362,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 51/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM fErNaNdo fErrari
MUNicÍPio: MaritUBa
cPf: 45483540263
NoME: soNia rodriGUEs
MatrÍcUla: 57210184
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.246,40 / sErviÇo - r$ 2.246,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 52/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM doM calaBria
MUNicÍPio: MaritUBa
cPf: 26417898253
NoME: Maria do socorro BaNdEira da silva
MatrÍcUla: 5901245
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 772,20 / sErviÇo - r$ 772,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 53/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf saNta Maria BErtilla
MUNicÍPio: BENEvidEs
cPf: 79075606249
NoME: alEssaNdra GoMEs rossi
MatrÍcUla: 57221026
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 818,10 / sErviÇo - r$ 818,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 54/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PrEsidENtE dUtra
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 3286061204
NoME: alvaro aUGUsto Maia da silva
MatrÍcUla: 5189039
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 413,10 / sErviÇo - r$ 413,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 55/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PadrE JosiMo tavarEs
MUNicÍPio: BENEvidEs
cPf: 62357891220
NoME: aldENira Maria dE olivEira MiraNda
MatrÍcUla: 57233940
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 415,80 / sErviÇo - r$ 415,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 56/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof aNa tElEs
MUNicÍPio: BENEvidEs
cPf: 26452235249
NoME: Marcia GlEYB saNtos BEGot
MatrÍcUla: 6027385
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.667,60 / sErviÇo - r$ 2.667,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 57/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM dr otavio MEira
MUNicÍPio: BENEvidEs
cPf: 88940489268
NoME: GirliaNE costa MoraEs
MatrÍcUla: 57234105
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.097,90 / sErviÇo - r$ 2.097,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 58/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM dE MUriNiN
MUNicÍPio: BENEvidEs
cPf: 39985660234
NoME: sofia do socorro riBEiro da silva
MatrÍcUla: 6310834
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.122,20 / sErviÇo - r$ 2.122,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 59/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf dE caNUtaMa
MUNicÍPio: BENEvidEs
cPf: 44870710200
NoME: MarlY MoNtEiro caNcio
MatrÍcUla: 5901465
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 591,30 / sErviÇo - r$ 591,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 60/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf cENEcista fraNcois PaUl BEGot
MUNicÍPio: BENEvidEs
cPf: 58118268268
NoME: ENildE GoNcalvEs MacEdo
MatrÍcUla: 5901603
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.104,30 / sErviÇo - r$ 1.104,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 61/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf alicE faNJas
MUNicÍPio: BENEvidEs
cPf: 26577585253
NoME: cYria dE NaZarE fiGUEirEdo dE aviZ
MatrÍcUla: 54192501
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 62/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEif Prof BrUNo dE MENEZEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 23724218249
NoME: Maria odalEa caMPos aNdradE
MatrÍcUla: 57209071
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 450,90 / sErviÇo - r$ 450,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 63/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf saNta BarBara
MUNicÍPio: saNta BarBara do Para
cPf: 26799812272
NoME: HElENilda do socorro GoMEs silva
MatrÍcUla: 3221393
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.643,30 / sErviÇo - r$ 2.643,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 64/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM HoNorato filGUEiras - aNEXo i
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29523486268
NoME: arNEidE riBEiro dE carvalHo
MatrÍcUla: 3228517
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 65/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM HoNorato filGUEiras
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29523486268
NoME: arNEidE riBEiro dE carvalHo
MatrÍcUla: 3228517
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.586,60 / sErviÇo - r$ 2.586,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 66/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM GENiPaUBa
MUNicÍPio: saNta BarBara do Para
cPf: 46028110272
NoME: rEGiNa MacHado da silva
MatrÍcUla: 5889759
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 988,20 / sErviÇo - r$ 988,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 67/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM dr PadUa costa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 30148545220
NoME: Katia rEGiNa dE olivEira costa
MatrÍcUla: 5735831
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.300,40 / sErviÇo - r$ 2.300,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 68/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf coloNia cHicaNo
MUNicÍPio: saNta BarBara do Para
cPf: 25369679215
NoME: Maria dE fatiMa cordEiro da crUZ
MatrÍcUla: 6310656
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 69/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf caraNaNdUBa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 35608544234
NoME: tErEZiNHa dE fatiMa soUsa riBEiro
MatrÍcUla: 5414288
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 766,80 / sErviÇo - r$ 766,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 70/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Nair ZalUtH
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 46356550244
NoME: MiriaM MoraEs riBEiro aGUiar
MatrÍcUla: 5370639
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 685,80 / sErviÇo - r$ 685,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 71/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM raiNHa da PaZ
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 32489366220
NoME: vaNdErlY fErNaNdEs BorGEs
MatrÍcUla: 5889600
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.314,90 / sErviÇo - r$ 1.314,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 72/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Novo HoriZoNtE
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 17500109253
NoME: raMZa HaBEr carvalHo
MatrÍcUla: 5435722
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.332,80 / sErviÇo - r$ 2.332,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 73/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JUlia sEffEr
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 20830416234
NoME: liGia cristiNa rodriGUEs fiGUEirEdo
MatrÍcUla: 5658470
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.499,20 / sErviÇo - r$ 3.499,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 74/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM ErotildEs frota aGUiar
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 28723040297
NoME: ivoNEtE da vEra crUZ cordEiro
MatrÍcUla: 5294134
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.998,00 / sErviÇo - r$ 1.998,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 75/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM ENEida dE MoraEs
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 42952930244
NoME: adriaNa dE olivEira MEsQUita
MatrÍcUla: 5874114
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.614,60 / sErviÇo - r$ 1.614,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 76/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Maria ENcarNacao dE araUJo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 25452096272
NoME: JorGElENE NaiGE BarBosa dE aZEvEdo
MatrÍcUla: 5389836
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 672,30 / sErviÇo - r$ 672,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 77/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Joao XXiii
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 39466752200
NoME: sirlEidE fErrEira da lUZ BraZ
MatrÍcUla: 57209207
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 918,00 / sErviÇo - r$ 918,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 78/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf EUclidEs da cUNHa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 59810122268
NoME: adriaNa castro GoNcalvEs riBEiro
MatrÍcUla: 57209367
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 529,20 / sErviÇo - r$ 529,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 79/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf aNtoNio BEZErra falcao
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 59362600200
NoME: laiZE dE fatiMa Barata cardoso
MatrÍcUla: 5883881
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 518,40 / sErviÇo - r$ 518,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 80/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Xv dE oUtUBro
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 21884188249
NoME: aNaclEto coNcEicao dos saNtos
MatrÍcUla: 470970
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 402,30 / sErviÇo - r$ 402,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 81/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf rUi Barata
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 60495510220
NoME: sirlEia sodrE do NasciMENto
MatrÍcUla: 5901770
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 548,10 / sErviÇo - r$ 548,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 82/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf NEdaUliNo viaNa da silvEira
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 28694210282
NoME: aNa Patricia NoBrE Barroso da silva
MatrÍcUla: 5560845
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 596,70 / sErviÇo - r$ 596,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 83/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JorNalista roMUlo MaioraNa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 26466210278
NoME: claUdiaNE Batista da silva da costa
MatrÍcUla: 57208319
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.353,40 / sErviÇo - r$ 3.353,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 84/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf icUi laraNJEira
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 83455515215
NoME: HiGor ivaN dE soUsa PalHEta
MatrÍcUla: 5905175
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 648,00 / sErviÇo - r$ 648,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 85/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf GrEGorio dE alMEida Brito
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 29271398220
NoME: iNaldo MiraNda alvEs
MatrÍcUla: 5052424
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.109,70 / sErviÇo - r$ 1.109,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 86/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf coNEGo Batista caMPos
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 65873947287
NoME: aNdrEZa ElaiNE silva silva
MatrÍcUla: 57209445
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 510,30 / sErviÇo - r$ 510,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 87/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Nair rodriGUEs dE caldas 
Brito ZalUtH
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 61378950259
NoME: adriaNa sENNa silva
MatrÍcUla: 5901715
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 572,40 / sErviÇo - r$ 572,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 88/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof NaGiB coElHo MatNi
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 17285488291
NoME: soNia socorro MiraNda Batista
MatrÍcUla: 5467640
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.478,60 / sErviÇo - r$ 2.478,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 89/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa dilMa dE soUZa cattEtE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 70920486215
NoME: Marcia rosalia PErEira PENafort
MatrÍcUla: 57234009
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.602,00 / sErviÇo - r$ 1.602,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 90/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JoaQUiM viaNa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 35236418291
NoME: rUtH daMascENo PEssoa
MatrÍcUla: 6316395
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.413,00 / sErviÇo - r$ 1.413,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 91/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JardiM sidEral
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 21804222291
NoME: aNtoNio NUNEs da silva QUarEsMa JUNior
MatrÍcUla: 1838717
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.358,10 / sErviÇo - r$ 1.358,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 92/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM alMiraNtE Joao faria dE liMa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 9484779204
NoME: carlos alBErto da silva adriao
MatrÍcUla: 5901240
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.190,70 / sErviÇo - r$ 1.190,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 93/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf GENEral HENriQUE GUrJao
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 26313774272
NoME: virGiNia dE NaZarEtH MiralHa GoNcalvEs tavarEs
MatrÍcUla: 5470579
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 712,80 / sErviÇo - r$ 712,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 94/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf cENtro EdUcacioNal aMaZoNia
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 32786646200
NoME: Maria aUGUsta fErrEira da silva
MatrÍcUla: 5539498
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 337,50 / sErviÇo - r$ 337,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 95/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf ariri
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 33365040234
NoME: rosEaNE do socorro Brito QUEiroZ
MatrÍcUla: 6320465
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 375,30 / sErviÇo - r$ 375,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 96/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM Prof aNtoNio GoNdiM liNs
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 87071282153
NoME: alaN MartiNs dias
MatrÍcUla: 57175106
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.698,30 / sErviÇo - r$ 1.698,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 97/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Prof JosE assis riBEiro
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 35408944204
NoME: EliZEtE do socorro raMos PErEira
MatrÍcUla: 5395780
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.001,70 / sErviÇo - r$ 1.001,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 98/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Prof GElMirEZ MElo E silva
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 66860172215
NoME: aila Maria dE soUZa daMascENo
MatrÍcUla: 5889632
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 726,30 / sErviÇo - r$ 726,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 99/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof MaNoEl satUrNiNo dE 
aNdradE favacHo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 67546390249
NoME: alaN assUNcao dE PaUla
MatrÍcUla: 54194714
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.413,80 / sErviÇo - r$ 2.413,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 100/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa rEGiNa coEli soUZa silva
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 1387656856
NoME: JosE ricardo dos saNtos
MatrÍcUla: 5901688
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.905,20 / sErviÇo - r$ 2.905,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 101/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf MoradorEs cristo rEi
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 43000541268
NoME: Marilda dE soUZa PiEdadE
MatrÍcUla: 54195781
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 658,80 / sErviÇo - r$ 658,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 102/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM oNEidE dE soUZa tavarEs
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 31954901291
NoME: EliZaBEtE dE fatiMa BarBosa EvaNovicH dos saNtos
MatrÍcUla: 54192221
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.231,20 / sErviÇo - r$ 1.231,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 103/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf lUcY corrEa dE araUJo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 15416879220
NoME: Maria cristiNa sErra loPEs BraNdao
MatrÍcUla: 5497264
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.311,20 / sErviÇo - r$ 2.311,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 104/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf cEliNa dEl tEtto
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 25709739200
NoME: KlEBEr raiMUNdo loPEs dE Barros
MatrÍcUla: 446343
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.322,00 / sErviÇo - r$ 2.322,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 105/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM WaltEr BEZErra falcao
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 64637204291
NoME: KEtiMa alMENdra Macias
MatrÍcUla: 57209233
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.368,90 / sErviÇo - r$ 1.368,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 106/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM sao GEraldo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 15813800204
NoME: NilcE PoNtEs rodriGUEs
MatrÍcUla: 6388841
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 810,00 / sErviÇo - r$ 810,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 107/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM raiMUNdo vEra crUZ
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 67196675215
NoME: NislENE dos saNtos PEiXoto
MatrÍcUla: 57196995
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.265,30 / sErviÇo - r$ 2.265,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 108/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof aNtoNio carlos GoMEs da costa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 46820531249
NoME: rEGiNa liMa GUiMaraEs
MatrÍcUla: 304719
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 109/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JosE MarcEliNo dE olivEira
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 68055110204
NoME: dENiZE aNtoNia do socorro raMos da foNsEca
MatrÍcUla: 57210314
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.636,20 / sErviÇo - r$ 1.636,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 110/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM iZaBEl aMaZoNas
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 18178790220
NoME: saNdra Maria Prado MacHado
MatrÍcUla: 5178975
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.265,30 / sErviÇo - r$ 2.265,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 111/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf MaGUari
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 15446433220
NoME: Maria da coNcEicao PErEs dE MENEZEs
MatrÍcUla: 5755859
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 345,60 / sErviÇo - r$ 345,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 112/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Joao alvEs aNdradE
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 24655740272
NoME: taNia Mara silva BarBosa
MatrÍcUla: 675407
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 113/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf GoNcalvEs dias
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 64818365220
NoME: Marcio saNtos dE liMa
MatrÍcUla: 57208227
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 334,80 / sErviÇo - r$ 334,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 114/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf EsPirito saNto
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 30072280263
NoME: MiriaM raMos da costa
MatrÍcUla: 5559987
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 583,20 / sErviÇo - r$ 583,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 115/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf clUBE dE MaEs JardiM JadEr 
BarBalHo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 64869199220
NoME: Maria lUciaNa silva da silva
MatrÍcUla: 57209151
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 637,20 / sErviÇo - r$ 637,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 116/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf cENtro EdUcacioNal flaviaNo GoMEs
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 6191363249
NoME: Maria das Gracas corrEa dE araUJo
MatrÍcUla: 6033083
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 985,50 / sErviÇo - r$ 985,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 117/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf cENtro coMUNitario vila EsPEraNca
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 15267040215
NoME: Maria JosE HiPolito riBEiro
MatrÍcUla: 57208314
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 537,30 / sErviÇo - r$ 537,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 118/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf aNaNi
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 69470227204
NoME: aNa claUdia MoraEs fErraro
MatrÍcUla: 5901238
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 831,60 / sErviÇo - r$ 831,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 119/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf YolaNda lEdUc PEralta
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 68574622249
NoME: carla dos rEis PaNtoJa E GaMa
MatrÍcUla: 54194965
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 804,60 / sErviÇo - r$ 804,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 120/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf rodolfo toUriNHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29343534272
NoME: Maria do socorro GoMEs dE soUsa
MatrÍcUla: 57194481
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.274,40 / sErviÇo - r$ 1.274,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 121/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM tEodora BENtEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 16956796287
NoME: ZildoMar silva dE soUZa
MatrÍcUla: 5217610
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.350,70 / sErviÇo - r$ 3.350,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 122/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Prof PoraNGa JUca
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 70027447200
NoME: aUrEa aNdrEZZa silva dos saNtos
MatrÍcUla: 57208603
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.245,40 / sErviÇo - r$ 3.245,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 123/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Maria aNtoNiEta sErra frEirE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 32789190259
NoME: silMa Maria PErEira raMos
MatrÍcUla: 5463815
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.232,90 / sErviÇo - r$ 2.232,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 124/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM iZaBEl dos saNtos dias
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 27785343268
NoME: EliEtE da silva da costa
MatrÍcUla: 6025765
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.289,60 / sErviÇo - r$ 2.289,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 125/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM fEliZ lUZitaNia
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 31931448272
NoME: WalcilENE PErEira dos saNtos
MatrÍcUla: 5506573
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.177,20 / sErviÇo - r$ 1.177,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 126/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM do oUtEiro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 68969260234
NoME: daNiEllY cristiNa cUNHa BaliEiro
MatrÍcUla: 55588658
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.231,90 / sErviÇo - r$ 3.231,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 127/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf GENY GaBriEl aMaral
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 68737289268
NoME: aliaN alMEida MaGalHaEs
MatrÍcUla: 57217521
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 699,30 / sErviÇo - r$ 699,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 128/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf fraNKliN dE MENEZEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 59999659268
NoME: tElMa lUcia silva avElar
MatrÍcUla: 5668506
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.096,20 / sErviÇo - r$ 1.096,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 129/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf crUZEiro do sUl
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 61278386220
NoME: laNa GlaYcE dias fErrEira PoNtEs
MatrÍcUla: 55588684
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.595,70 / sErviÇo - r$ 1.595,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 130/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM raYMUNdo MartiNs viaNNa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 64963667215
NoME: roBErto cEsar dE araUJo silva
MatrÍcUla: 57209124
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.516,40 / sErviÇo - r$ 2.516,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 131/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEM MaNoEl lEitE carNEiro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 42612497234
NoME: PEriclEs doUGlas PErEira Matos
MatrÍcUla: 5901563
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.051,90 / sErviÇo - r$ 3.051,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 132/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Xv dE NovEMBro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39520633200
NoME: GiaNE GUiMaraEs da cUNHa
MatrÍcUla: 57227212
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.047,60 / sErviÇo - r$ 1.047,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 133/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf vErEador MaNoEl Matos costa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 23663600297
NoME: vaNdErlUcE dE NaZarE olivEira MEirEllEs
MatrÍcUla: 5051630
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 731,70 / sErviÇo - r$ 731,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 134/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf sao PEdro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 64472159287
NoME: valEria viEira da silva
MatrÍcUla: 5901288
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.053,00 / sErviÇo - r$ 1.053,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 135/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf raiNHa dos coracoEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 17282659249
NoME: EliZaBEtE rEis iNacio NoGUEira
MatrÍcUla: 466948
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 669,60 / sErviÇo - r$ 669,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 136/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Prof lENira tEiXEira MoUra
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 36372420287
NoME: oNEidE caMPos PoJo
MatrÍcUla: 5268257
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 866,70 / sErviÇo - r$ 866,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 137/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PEdro carNEiro
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 64691845291
NoME: alZiaNa PENa PaNtoJa
MatrÍcUla: 54195197
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 504,90 / sErviÇo - r$ 504,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 138/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PaNoraMa XXi
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 46354433291
NoME: Marcia Maria loBato PiNHEiro
MatrÍcUla: 57208341
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.298,70 / sErviÇo - r$ 1.298,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 139/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PadrE JosE GrisMoNt
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 74801201253
NoME: EMErsoN GloBErY dE MoraEs BEssa
MatrÍcUla: 57208124
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 140/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM tENoNE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 20737289287
NoME: Maria sUElY NUNEs loPEs
MatrÍcUla: 57209304
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.846,80 / sErviÇo - r$ 1.846,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 141/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa rUtH dos saNtos alMEida
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63598574215
NoME: JUliaNa silva JEsUs dE fiGUEirEdo
MatrÍcUla: 5900053
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.366,90 / sErviÇo - r$ 3.366,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 142/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa odEtE Marvao
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 52282260287
NoME: allaN MarcUs fErrEira GEssE
MatrÍcUla: 57208611
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 958,50 / sErviÇo - r$ 958,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 143/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM fE EM dEUs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 33095787200
NoME: WaNia claUdia dE soUZa caNtaNHEdE
MatrÍcUla: 5755808
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.860,30 / sErviÇo - r$ 1.860,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 144/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf clUBE MaEs saNta rita dE cassia
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 69214697272
NoME: rosEaNE dalila da silva rEis
MatrÍcUla: 5901042
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 542,70 / sErviÇo - r$ 542,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 145/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf carlos drUMMoNd dE aNdradE
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 14918668291
NoME: loUrival dE soUZa PErEira
MatrÍcUla: 5106990
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.790,10 / sErviÇo - r$ 1.790,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 146/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf sao fraNcisco dE assis
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 16671546215
NoME: rosilENE crUZ lEal
MatrÍcUla: 390801
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 672,30 / sErviÇo - r$ 672,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 147/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa Maria lUiZa da costa rEGo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 38213893204
NoME: EUNicE Garcia MaciEl MartiNs
MatrÍcUla: 5553318
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.940,30 / sErviÇo - r$ 2.940,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 148/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Nossa sENHora do carMo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 30169852253
NoME: MaUro cicEro PiNHEiro
MatrÍcUla: 5325927
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.370,60 / sErviÇo - r$ 2.370,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 149/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Nossa sENHora dE GUadalUPE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 26815508234
NoME: aNa PaUla saNtos PENicHE
MatrÍcUla: 3218643
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.308,50 / sErviÇo - r$ 2.308,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 150/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM dr JosE Marcio aYrEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 88698696287
NoME: dEBora dos rEis fErrEira
MatrÍcUla: 57213045
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.580,20 / sErviÇo - r$ 3.580,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 151/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Marilda NUNEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 25946153234
NoME: aNa claUdia GodiNHo dE soUZa
MatrÍcUla: 54188750
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.706,40 / sErviÇo - r$ 1.706,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 152/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf dr Maria EstEr MoUta dE olivEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 80772145253
NoME: cristiaNY silva daiBEs
MatrÍcUla: 57209840
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 715,50 / sErviÇo - r$ 715,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 153/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf BENEdito MoNtEiro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63742276204
NoME: lENira GoNcalvEs dos saNtos
MatrÍcUla: 5770807
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 537,30 / sErviÇo - r$ 537,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 154/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf assoc crista do BENGUi
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 26267934268
NoME: EdNa Maria PErEira dE MiraNda
MatrÍcUla: 5901077
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 726,30 / sErviÇo - r$ 726,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 155/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf aMErico soUZa dE olivEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39245616215
NoME: carMEN sHirlEY dE JEsUs soarEs
MatrÍcUla: 5693179
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.185,30 / sErviÇo - r$ 1.185,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 156/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UNidadE tEcNica Prof astErio dE caMPos
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 69538441249
NoME: aNtoNia fraNcisMara PaMPloNa dE soUsa cHUcrE
MatrÍcUla: 5906016
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 157/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da UEEs Prof YolaNda MartiNs E silva
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 30607000287
NoME: aNa dEoliNda silva Bisi dos saNtos
MatrÍcUla: 5364760
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 300,00 / sErviÇo - r$ 300,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 158/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf rUtH PassariNHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 31888747234
NoME: sUElY GUiMaraEs dE soUZa
MatrÍcUla: 57220563
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 766,80 / sErviÇo - r$ 766,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 159/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Profa doNatila saNtaNa loPEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 17091802268
NoME: darcilENE rodriGUEs da silva Barros
MatrÍcUla: 329541
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 947,70 / sErviÇo - r$ 947,70
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 160/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Profa aNEsia
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 17466210287
NoME: clEidE rosario JardiM dos saNtos
MatrÍcUla: 5756014
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 999,00 / sErviÇo - r$ 999,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 161/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf PrEvENtorio saNta tErEZiNHa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 45536651234
NoME: Marcia cristiNa corrEa dE MiraNda
MatrÍcUla: 5846315
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.020,60 / sErviÇo - r$ 1.020,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 162/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM salEsiaNa do traBalHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 43755020378
NoME: lEda Maria NUNEs fErrEira
MatrÍcUla: 57202704
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.142,80 / sErviÇo - r$ 3.142,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 163/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa alBaNiZia dE olivEira liMa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 71436537215
NoME: JorGE tHEo QUEiroZ fErrEira
MatrÍcUla: 57208518
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.656,80 / sErviÇo - r$ 2.656,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 164/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PEdro aMaZoNas PEdroso
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 24960314249
NoME: EliZaBEtE silvEira aGUiar farias
MatrÍcUla: 5379547
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.358,80 / sErviÇo - r$ 3.358,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 165/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PaUliNo dE Brito
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 40104834234
NoME: Maria raiMUNda MoraEs fErrEira
MatrÍcUla: 5456266
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.925,10 / sErviÇo - r$ 1.925,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 166/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Nossa sENHora da coNcEi-
cao aParEcida
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 48823392268
NoME: rosilENE siMoEs dE Brito
MatrÍcUla: 57219135
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.333,80 / sErviÇo - r$ 1.333,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 167/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM laUro sodrE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 28177509268
NoME: Maria ElisaBEtH daMascENo PiNto
MatrÍcUla: 5743036
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.489,40 / sErviÇo - r$ 2.489,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 168/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JarBas PassariNHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 18606113204
NoME: JUlia clEidE tEiXEira dE MiraNda
MatrÍcUla: 57175681
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 3.086,10 / sErviÇo - r$ 3.086,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 169/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM doM PEdro ii
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39867676220
NoME: saNdra rEJaNE soUsa
MatrÍcUla: 57208468
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 934,20 / sErviÇo - r$ 934,20
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 170/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf MaNoEl dE JEsUs MoraEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 18148344272
NoME: Maria lUcia riBEiro Maia
MatrÍcUla: 357235
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 769,50 / sErviÇo - r$ 769,50
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 171/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf casa da criaNca saNta iNEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63527103600
NoME: Maria filoMENa GoMEs
MatrÍcUla: 5658497
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 885,60 / sErviÇo - r$ 885,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 172/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEMPi Prof fraNcisco da silva NUNEs
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 15958655272
NoME: Porfiria lUcia carNEiro dE liMa
MatrÍcUla: 554316
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.844,10 / sErviÇo - r$ 1.844,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 173/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEif alMiraNtE taMaNdarE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 49063332220
NoME: JosEaNE olivEira fiGUEirEdo
MatrÍcUla: 5769337
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.043,90 / sErviÇo - r$ 2.043,90
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 174/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEf Prof Maridalva PaNtoJa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 69983577291
NoME: Patricia rEGiNa coElHo PiNto
MatrÍcUla: 57214240
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 680,40 / sErviÇo - r$ 680,40
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 175/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM Profa Hilda viEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 40994686234
NoME: rosi saNtos da silva
MatrÍcUla: 57208613
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.046,60 / sErviÇo - r$ 2.046,60
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 176/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PriNcEsa isaBEl - atalaia
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 36238392215
NoME: MaricEli BENtEs dE MiraNda
MatrÍcUla: 6030831
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 2.133,00 / sErviÇo - r$ 2.133,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 177/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PrEsidENtE costa E silva
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 12824828234
NoME: lUcia dE NaZarE rodriGUEs troccoli
MatrÍcUla: 393673
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.630,80 / sErviÇo - r$ 1.630,80
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 178/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM PE orioNE
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 26453207249
NoME: vaNilda fErrEira da Mota
MatrÍcUla: 54188423
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 999,00 / sErviÇo - r$ 999,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 179/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM JarBas PassariNHo (soUsa)
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 24821845253
NoME: Maria BErNadEtE da crUZ rEis
MatrÍcUla: 5559898
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 1.377,00 / sErviÇo - r$ 1.377,00
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 180/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM dUQUE dE caXias
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 21873542291
NoME: Marilia alvEs NoroNHa
MatrÍcUla: 5339375
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 699,30 / sErviÇo - r$ 699,30
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º seMestre /2022 - 181/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo dE PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
carGo/fUNÇÃo: dirEtor(a) da EEEfM corNElio dE Barros
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 80721486215
NoME: tHatYaNY BatalHa PalMEira
MatrÍcUla: 57217527
foNtE dE rEcUrso: 0104
NatUrEZa: 3339030 - coNsUMo E 3339039 - sP JUrÍdica
valor: coNsUMo - r$ 953,10 / sErviÇo - r$ 953,10
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
cPf: 57671389234

Protocolo: 796882
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 53211/2022
oBJEtivo: rtEEaliZar ENtrEGa dE MatEriais PErMaNENtEs Na EEEM 
dUcilla alMEida do NasciMENto, No MUNicÍPio dE altaMira/Pa.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / altaMira / 09/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 4
altaMira / BElEM / 13/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aMaNdio PErEira dE olivEira
MatrÍcUla: 5910283
cPf: 20839600259
carGo/fUNÇÃo:
GErENtE / dirEcao
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 797022
Portaria de diarias No. 53213/2022
oBJEtivo: rtEEaliZar ENtrEGa dE MatEriais PErMaNENtEs Na EEEM 
dUcilla alMEida do NasciMENto, No MUNicÍPio dE altaMira/Pa.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / altaMira / 09/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 4
altaMira / BElEM / 13/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE Maria GoMEs
MatrÍcUla: 760927
cPf: 28345495249
carGo/fUNÇÃo:
sErvENtE rEf. i / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 797023
Portaria de diarias No. 53238/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e suprimento de fundos.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNta isaBEl do Para / 09/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 4
saNta isaBEl do Para / BElEM / 13/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rosaNa soUsa da silva
MatrÍcUla: 6400035
cPf: 26832054220
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist.ii a / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 796872
Portaria de diarias No. 53192/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias, visando instruir sindicância investigató-
ria, ao Município de santarém, no período de 09 a 13/05/2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 09/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 4
saNtarEM / BElEM / 13/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iZaBEl Barros BraGa
MatrÍcUla: 772135
cPf: 23740221291
carGo/fUNÇÃo:
EscrEv.datiloGrafo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Marco aNtoNio da silva PErEira cPf: 98664956200
Portaria de diarias No. 53191/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias, visando instruir sindicância investigató-
ria, ao Município de santarém, no período de 09 a 13/05/2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 09/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 4



140  diário oficial Nº 34.968 Quinta-feira, 12 DE MAIO DE 2022

saNtarEM / BElEM / 13/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: tElMa lUcia da silva MorEira
MatrÍcUla: 5890577
cPf: 31959695215
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Marco aNtoNio da silva PErEira cPf: 98664956200
Portaria de diarias No. 53140/2022
oBJEtivo: solicitação de diária para instruir Processo administrativo dis-
ciplinar, nos Municípios de curucá, capanema, salinas, no período de 09 
a 13/05/2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrUca / 09/05/2022 - 10/05/2022 Nº diárias: 1
cUrUca / caPaNEMa / 10/05/2022 - 11/05/2022 Nº diárias: 1
caPaNEMa / saliNoPolis / 11/05/2022 - 12/05/2022 Nº diárias: 1
saliNoPolis / BElEM / 12/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: cristiaNE dE NaZarE silva carvalHo
MatrÍcUla: 57212403
cPf: 46873163287
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Marco aNtoNio da silva PErEira cPf: 98664956200
Portaria de diarias No. 53139/2022
oBJEtivo: solicitação de diária para instruir Processo administrativo dis-
ciplinar, nos Municípios de curucá, capanema, salinas, no período de 09 
a 13/05/2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrUca / 09/05/2022 - 10/05/2022 Nº diárias: 1
cUrUca / caPaNEMa / 10/05/2022 - 11/05/2022 Nº diárias: 1
caPaNEMa / saliNoPolis / 11/05/2022 - 12/05/2022 Nº diárias: 1
saliNoPolis / BElEM / 12/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: GEorGiNa sarMaNHo siQUEira
MatrÍcUla: 301973
cPf: 10913319287
carGo/fUNÇÃo:
assistENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Marco aNtoNio da silva PErEira cPf: 98664956200
Portaria de diarias No. 53141/2022
oBJEtivo: solicitação de diária para instruir Processo administrativo disciplinar, 
nos Municípios de curucá, capanema, salinas, no período de 09 a 13/05/2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrUca / 09/05/2022 - 10/05/2022 Nº diárias: 1
cUrUca / caPaNEMa / 10/05/2022 - 11/05/2022 Nº diárias: 1
caPaNEMa / saliNoPolis / 11/05/2022 - 12/05/2022 Nº diárias: 1
saliNoPolis / BElEM / 12/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: Maria JosE silva do NasciMENto
MatrÍcUla: 5090580
cPf: 33052387200
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao PUBlica / ativ NivEl sUPErior
ordENador: Marco aNtoNio da silva PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 796873
Portaria de diarias No. 53257/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias para participar do curso E-social no âm-
bito da administração Pública, na cidade de recife-Pe.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / PErNaMBUco / 10/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 3
PErNaMBUco / BElEM / 13/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alEXsEYN JoHNsoN dE araUJo rodriGUEs
MatrÍcUla: 57205103
cPf: 44955170234
carGo/fUNÇÃo:
sEcrEtario / assEssoraMENto
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 796874
Portaria de diarias No. 53237/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e suprimento de fundos.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNta isaBEl do Para / 09/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 4
saNta isaBEl do Para / BElEM / 13/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo roNaldo tavarEs da silva
MatrÍcUla: 7060164
cPf: 82543151249
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
576713892

Protocolo: 796845
Portaria de diarias No. 53258/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias para participar do curso Planejamento 
das contratações com enfoque na elaboração de Estudo técnico Preliminar 
e termo de referência, na cidade de fortaleza- ceará.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cEara / 10/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 3
cEara / BElEM / 13/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 0.5

NoME: GlEYsoN dE JEsUs NasciMENto da costa
MatrÍcUla: 57191303
cPf: 49071807215
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao PUBlica / ativ NivEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 796862
Portaria de diarias No. 53287/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias para participar do curso Planejamento 
das contratações com enfoque na elaboração de Estudo técnico Preliminar 
e termo de referência, na cidade de fortaleza- ceará.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cEara / 10/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 3
cEara / BElEM / 13/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HEllEN cristiNa dE soUsa araUJo
MatrÍcUla: 57212565
cPf: 83884203215
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / ativ aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 796866
Portaria de diarias No. 53220/2022
oBJEtivo: Participação no curso E-social no Âmbito da administração Pú-
blica, na cidade de recife-PE. autorizado através do PaE nº 2022/223748.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / PErNaMBUco / 10/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 3
PErNaMBUco / BElEM / 13/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rosEMarY saNtos dos rEis
MatrÍcUla: 5163498
cPf: 30282136215
carGo/fUNÇÃo:
GEstor dE UNidadE sEdUc Na Escola / dirEcao
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 796868
Portaria de diarias No. 53221/2022
oBJEtivo: Participação no curso E-social no âmbito da administração Pú-
blica, na cidade de recife-PE. autorizado através do PaE nº 2022/223748.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / PErNaMBUco / 10/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 3
PErNaMBUco / BElEM / 13/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao
MatrÍcUla: 5946706
cPf: 57671389234
carGo/fUNÇÃo:
dirEtor / dirEcao
ordENador: dElciENE loUrEiro corrEa cPf: 56335512220

Protocolo: 796852
Portaria de diarias No. 53236/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e suprimento de fundos.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNta isaBEl do Para / 09/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 4
saNta isaBEl do Para / BElEM / 13/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUcilEia fUrtado dE alMEida
MatrÍcUla: 5902563
cPf: 75166011287
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao PUBlica / ativ NivEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 796855

.

.

oUtras MatÉrias
.

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:015/2022 de 02/05/2022
Nome: Maria aUXiliadora liMa olivEira
Matrícula:6315844/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.stella Maris/soure
Portaria nº.:019/2022 de 02/05/2022
Nome: tElMa Maria NEPoMUcENo da silva
Matrícula:571946/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.stella Maris/soure
Portaria nº.:20/2022 de 02/05/2022
Nome: sUZaNa dE NaZarE araUJo GoNÇalvEs
Matrícula:8401122/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.stella Maris/soure
Portaria nº.:178/2022 de 02/05/2022
Nome: lUciaNE cristiNa salEs da costa
Matrícula:57214346/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Joao Paulo ii/Bragança
Portaria nº.:179/2022 de 02/05/2022
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Nome: ariaNE BaldEZ costa
Matrícula:57217487/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: 1 UrE/Bragança
Portaria nº.:181/2022 de 02/05/2022
Nome: Eraldo JoElsoN MacENa raMos
Matrícula:6317510/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: 1 UrE/Bragança
Portaria nº.:182/2022 de 02/05/2022
Nome: HEriGlEisE aZEvEdo dos saNtos raiol
Matrícula:57217500/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: 1 UrE/Bragança
Portaria nº.:183/2022 de 02/05/2022
Nome: HElGa saMara fErrEira BraUN
Matrícula:57214897/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: 1 UrE/Bragança
Portaria nº.:184/2022 de 02/05/2022
Nome: ivENa BorGEs liMa
Matrícula:57214434/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: 1 UrE/Bragança
Portaria nº.:185/2022 de 02/05/2022
Nome: WENitoN roNEY do rosario olivEira
Matrícula:57217587/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: 1 UrE/Bragança
Portaria nº.:70/2022 de 04/05/2022
Nome: aUrElaNE cardoso fErrEira
Matrícula:57211019/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: EEEfM santo antonio/alenquer
Portaria nº.:71/2022 de 04/05/2022
Nome: ivaNEtE GUiMaraEs dos rEis
Matrícula:532630/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: EEEfM santo antonio/alenquer
Portaria nº.:78/2022 de 02/05/2022
Nome: Maria MadalENa silva dE liMa
Matrícula:5900699/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: EEEM Presidente fernando Henrique/Monte alegre
Portaria nº.:79/2022 de 04/05/2022
Nome: sHirlENE valENtiM da silva
Matrícula:5900844/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: EEEM Presidente fernando Henrique/Monte alegre
Portaria nº.:81/2022 de 04/05/2022
Nome: MaNoEl HailtoN PErEira crUZ
Matrícula:5901133/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM frei constancio/almeirim
Portaria nº.:82/2022 de 04/05/2022
Nome: HElENa dE fatiMa loPEs alvEs cErQUEira
Matrícula:6015239/1 Período:02/07/22 à 15/08/22Exercício:2022
Unidade:ceem Pretextato da costa alvarenga/Prainha
Portaria nº.:90/2022 de 04/05/2022
Nome: PErciliaNa PiNHEiro vascoNcElos
Matrícula:54183897/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE tecnologica do Estado do Pará/Monte alegre
Portaria nº.:100/2022 de 04/05/2022
Nome: alBaira Maria Brito BaNdEira
Matrícula:57213139/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: 6 UrE/Monte alegre
Portaria nº.:135/2022 de 02/05/2022
Nome: KEitiaNE lUZ dE MENdoNÇa
Matrícula:57210666/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria alice Geolas/Quatipuru
Portaria nº.:136/2022 de 02/05/2022
Nome: MascarENY dE aviZ costa
Matrícula:57210673/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Maria alice Geolas/Quatipuru
Portaria nº.:137/2022 de 02/05/2022
Nome: sUENE silva dos rEMEdios
Matrícula:57213258/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria alice Geolas/Quatipuru
Portaria nº.:138/2022 de 02/05/2022
Nome: EdsoN BorGEs dias
Matrícula:5755972/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria alice Geolas/Quatipuru
Portaria nº.:139/2022 de 02/05/2022
Nome: cristiaNo silva dias
Matrícula:5187168/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE francisco da silva Nunes/são Joao de Pirabas
Portaria nº.:3927/2022 de 09/05/2022
Nome: cristiaNo dE olivEira PalHEta
Matrícula:5909048/1 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE Poranga Juca/Belém
Portaria nº.:3925/2022 de 09/05/2022
Nome: aUricElia MEdEiros das NEvEs
Matrícula:773603/4 Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2021
Unidade:EE rui Paratinga Barata/Belém
Portaria nº.:3926/2022 de 09/05/2022
Nome: WaldElicE fUrtado fErrEira
Matrícula:5086540/4 Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro i/Belém
Portaria nº.:111/2022 de 06/05/2022
Nome: fraNcisca soUsa NasciMENto dE olivEira
Matrícula:5948492/1 Período:09/05/22 à 23/05/22Exercício:2021
Unidade:EEEM isabel amazonas/Ulianopolis
Portaria nº.:112/2022 de 06/05/2022

Nome: Maria MirElY soarEs fErrEira
Matrícula:5930418/2 Período:09/05/22 à 23/05/22Exercício:2021
Unidade:EEEM isabel amazonas/Ulianopolis
Portaria nº.:043/2022 de 13/04/2022
Nome: adÃo MoUra da silva
Matrícula:671886/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Joao Paulo ii/igarape açu
Portaria nº.:044/2022 de 18/04/2022
Nome: aNa lUcia PErEira lEal
Matrícula:6023592/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Joao Paulo ii/igarape açu
Portaria nº.:045/2022 de 18/04/2022
Nome: EstEr PiNto da silva
Matrícula:6023606/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Joao Paulo ii/igarape açu
Portaria nº.:046/2022 de 18/04/2022
Nome: JosE carlos riBEiro da cUNHa
Matrícula:5848890/3 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Joao Paulo ii/igarape açu
Portaria nº.:047/2022 de 18/04/2022
Nome: lEMil da silva olivEira
Matrícula:6023614/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Joao Paulo ii/igarape açu
Portaria nº.:048/2022 de 18/04/2022
Nome: NaGiaNE GaBriEla silva saloMao
Matrícula:8400478/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEf Joao Paulo ii/igarape açu
Portaria nº.:049/2022 de 18/04/2022
Nome: adriaNo dE sENa triNdadE
Matrícula:57210558/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM conego calado/igarape açu
Portaria nº.:050/2022 de 18/04/2022
Nome: aNdErsoN dE soUZa araUJo
Matrícula:57210554/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM conego calado/igarape açu
Portaria nº.:51/2022 de 18/04/2022
Nome: cEsar aUGUsto NasciMENto riBEiro
Matrícula:57215350/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM conego calado/igarape açu
Portaria nº.:052/2022 de 18/04/2022
Nome: clEiciaNE fErrEira dE lira
Matrícula:57210691/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM conego calado/igarape açu
Portaria nº.:053/2022 de 18/04/2022
Nome: GiovaNNE liMa dE aNdradE
Matrícula:5901371/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM conego calado/igarape açu
Portaria nº.:054/2022 de 18/04/2022
Nome: GlEiciaNE dE MoraEs fEitosa
Matrícula:57212675/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM conego calado/igarape açu
Portaria nº.:055/2022 de 18/04/2022
Nome: itaMar MENdEs da silva
Matrícula:57210424/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM conego calado/igarape açu
Portaria nº.:056/2022 de 18/04/2022
Nome: JaNil E silva soarEs
Matrícula:5448590/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM conego calado/igarape açu
Portaria nº.:057/2022 de 18/04/2022
Nome: lEaNdro liMa BarBosa
Matrícula:5901366/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM conego calado/igarape açu
Portaria nº.:141/2022 de 02/05/2022
Nome: Erica saBiNo da silva
Matrícula:57210725/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE francisco da silva Nunes/são Joao de Pirabas
Portaria nº.:142/2022 de 02/05/2022
Nome: fraNciNEtE dE carvalHo riBEiro
Matrícula:5900552/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE francisco da silva Nunes/são Joao de Pirabas
Portaria nº.:143/2022 de 02/05/2022
Nome: GlailsoN NoNato soarEs da foNsEca
Matrícula:57216123/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE francisco da silva Nunes/são Joao de Pirabas
Portaria nº.:144/2022 de 02/05/2022
Nome: JUcilENE PErEira da foNsEca
Matrícula:8188440/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE francisco da silva Nunes/são Joao de Pirabas
Portaria nº.:145/2022 de 04/05/2022
Nome: Katia cilENE Prist dE soUZa
Matrícula:57211249/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE aracy alves dias/salinopolis
Portaria nº.:59/2022 de 04/05/2022
Nome: Maria da saUdE PiNHEiro da silva
Matrícula:6023495/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Emanuel salgado vieira/Juruti
Portaria nº.:61/2022 de 04/05/2022
Nome: clEUNicE dE JEsUs PaNtoJa BorGEs
Matrícula:54184748/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Emanuel salgado vieira/Juruti
Portaria nº.:62/2022 de 04/05/2022
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Nome: lidiaNE alMEida GUiMaraEs
Matrícula:54181852/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM Emanuel salgado vieira/Juruti
Portaria nº.:73/2022 de 05/05/2022
Nome: adENil Maria alBUQUErQUE
Matrícula:5593441/3 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Pe Jose Nicolino de souza/oriximina
Portaria nº.:74/2022 de 09/05/2022
Nome: Joao Marcos saNtaNa tEiXEira
Matrícula:57210817/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Pe Jose Nicolino de souza/oriximina
Portaria nº.:76/2022 de 09/05/2022
Nome: dENiZE dE soUZa riBEiro
Matrícula:246913/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: EEEM Pe Jose Nicolino de souza/oriximina
Portaria nº.:77/2022 de 09/05/2022
Nome: MaNoEl da silva fErNaNdEs
Matrícula:6301339/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Pe Jose Nicolino de souza/oriximina
Portaria nº.:78/2022 de 09/05/2022
Nome: virGiNia cElia GivoNE PicaNÇo
Matrícula:5617499/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Pe Jose Nicolino de souza/oriximina
Portaria nº.:79/2022 de 09/05/2022
Nome: aNdrElE silva MacHado da rocHa
Matrícula:57216611/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM são Jose/obidos
Portaria nº.:459/2022 de 14/03/2022
Nome: WilsoN MaciEl da silva NasciMENto
Matrícula:57212993/1 Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EE severiano Benedito de souza/sta Maria do Pará
Portaria nº.:187/2022 de 03/05/2022
Nome: GEYsa Matos soEiro
Matrícula:54183422-2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:1ª Ure/Bragança
Portaria nº.:188/2022 de 02/05/2022
Nome: Maria MEliZ do socorro da silva
Matrícula:6317642-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM augusto correa/Bragança
Portaria nº.:191/2022 de 02/05/2022
Nome: Marcio clEitoN dE olivEira
Matrícula:5897588-2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM sta terezinha/Bragança
Portaria nº.:192/2022 de 03/05/2022
Nome:fraNcisco cEsar riBEiro dos saNtos Bastos
Matrícula:5902279-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria nº.:193/2022 de 03/05/2022
Nome: raiMUNda rUtH corrEa d olivEira
Matrícula:6023070-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria nº.:172/2022 de 27/04/2022
Nome: raiMUNdo EdilMar alHo dE soUsa
Matrícula:5852900-2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEM luzia Nunes fernandes/Maraba
Portaria nº.:173/2022 de 27/04/2022
Nome: aNtoNia JUcivaNi soUsa coNcEiÇÃo
Matrícula:57211535-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEM luzia Nnues/Maraba
Portaria nº.:186/2022 de 02/05/2022
Nome: JosE GEdEao alvEs alEXaNdriNo
Matrícula:777684-1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Helio frota/abel figueiredo
Portaria nº.:188/2022 de 02/05/2022
Nome: JosEaNE Maria saNtos soarEs dE aGUiar
Matrícula:5902825-1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE anizio teixeira/Maraba
Portaria nº.:191/2022 de 02/05/2022
Nome: lEia rodriGUEs dE soUsa
Matrícula:5611717-1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Maria da Gloria/Jacunda
Portaria nº.:192/2022 de 02/05/2022
Nome: liliaNE dos saNtos MariNHo
Matrícula:5942110-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE dionisio Bentes/rondon
Portaria nº.:193/2022 de 02/05/2022
Nome: lUcilEia fErrEira dos saNtos soarEs
Matrícula:57210404-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2020
Unidade:EE dionisio Bentes/rondon
Portaria nº.:194/2022 de 02/05/2022
Nome:MarcElia riBEiro dE carvalHo
Matrícula:5896456-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE albertina Barreiros/itupiranga
Portaria nº.:197/2022 de 02/05/2022
Nome: Maria NilZa da silva rafalsKi
Matrícula:57210394-1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE dionisio Bentes/rondon
Portaria nº.:201/2022 de 02/05/2022
Nome: NilvaNia carvalHo dE soUZa
Matrícula:57210409-1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Maria irany rodrigues/ Nova ipixuna
Portaria nº.:203/2022 de 02/05/2022

Nome: olivia NasciMENto dE lUcENa
Matrícula:54192341-2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE anisio teixeira/Maraba
Portaria nº.:211/2022 de 04/05/2022
Nome: Maria cristiNa liMa rocHa olivEira
Matrícula:5652471-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:4ª Ure/Maraba
Portaria nº.:213/2022 de 04/05/2022
Nome: raiMUNda do NasciMENto saNtos fErrEira
Matrícula:5948626-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEM Elinda simplicio costa/Maraba
Portaria nº.:218/2022 de 04/05/2022
Nome: fraNcisco oltEN GoUvEia Porto NEto
Matrícula:57216543-1 Período:02/07/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EEM Jonathas Pontes athias/Maraba
Portaria nº.:219/2022 de 04/05/2022
Nome: JoNatHas fErrEira dos saNtos
Matrícula:57215818-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEM Jonathas Pontes athias/Maraba
Portaria nº.:221/2022 de 04/05/2022
Nome: tErEZiNHa dE JEsUs MacHado
Matrícula:5099528-1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEM Jonathas Pontes athias/Maraba
Portaria nº.:064/2022 de 04/05/2022
Nome: ElYsaNGEla Maria siMoEs Batista
Matrícula:57208978-1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM sto antonio/alenquer
Portaria nº.:083/2022 de 04/05/2022
Nome: liGia PirEs dE araUJo
Matrícula:57216183-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:colegio Estadual de EM Pretextato da costa alvarenga/Prainha
Portaria nº.:084/2022 de 04/05/2022
Nome: Maria dEUsa MENdEs aMoriM
Matrícula:5898062-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: colegio Est. de EE Pretextato da costa alvarenga/Prainha
Portaria nº.:085/2022 de 04/05/2022
Nome: clodoMar NUNEs da silva
Matrícula:589306-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:colegio Est. de EE Pretextato da costa alvarenga/Prainha
Portaria nº.:102/2022 de 04/05/2022
Nome: carlos PErEira dE PaUla
Matrícula:6031285-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM amadeu Burlamaqui simoes/alenquer
Portaria nº.:104/2022 de 04/05/2022
Nome: aNa tErEZa MoNtEiro dE aZEvEdo
Matrícula:57211984-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEM amadeu Burlamaqui simoes/alenquer
Portaria nº.:105/2022 de 04/05/2022
Nome: saNdra cElEstE saNtos
Matrícula:6026893-2 Período:01/07/22 à 23/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM amadeu Burlamaqui simoes/alenquer
Portaria nº.:106/2022 de 04/05/2022
Nome: WallacE PiNHEiro dE alMEida
Matrícula:57211025-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf dr. Jose Jorge Hage/alenquer
Portaria nº.:108/2022 de 04/05/2022
Nome: Maria rosiMEri laGEs farias
Matrícula:57209538-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:20221
Unidade:EEEf dr. Jose Jorge Hage/alenquer
Portaria nº.:109/2022 de 04/05/2022
Nome: rEGiNa cErEs dos saNtos fErrEira
Matrícula:5942210-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf dr. Jose Jorge Hage/alenquer

Protocolo: 797159

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

coMissÃo de siNdicÂNcia.
Protocolo: 2018/380691 e 2022/198867
Portaria N° 1602/22, de 09 de maio de 2022.
art. 1º – coNstitUir, a coMissÃo dE siNdicÂNcia, para apurar os 
fatos supramencionados, composta dos seguintes servidores;
PrEsidENtE da coMissÃo id. fUNcioNal
ruth souza da costa 9752614-2 tÉcNico B
MEMBro
francisco alves Barbosa 3184447-1 agente administrativo
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único do rJU, 
a contar da data de publicação da presente portaria.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 797078
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coMissÃo de Processo adMiNistratiVo disciPLiNar.
Protocolo: 2019/235067
Portaria N° 1603/22, de 09 de maio de 2022
art. 1º – coNstitUir, a coMissÃo dE ProcEsso adMiNistrativo 
disciPliNar, para apurar os fatos supramencionados, composta dos se-
guintes servidores;
PrEsidENtE id. fUNcioNal carGo
aNdErsoN BENtEs dE liMa 57233093/ 1 ProfEssor assistENtE
MEMBros
Patricia dE castro BEGot Barros 5824184/ 1 tÉcNico c
rita dE cassia silva dE olivEira 54189926/ 2  ProfEssor adJUNto
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclusivo 
no prazo legal, a contar da data de publicação da presente Portaria.
art. 3º – torNar sEM EfEito as Portarias nº 1878/20 de 13.10.2020, 
publicada no doE de 15.10.2020, 2403/20 de 10.12.2020, publicada 
no doE de 15.12.2020 e 844/21 de 02.06.2021, publicada no doE de 
10.02.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 797081
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2022/413922
Portaria N° 1549/22, de 06 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) rafaEl lUiZ Morais da silva, id. funcio-
nal nº 54190261/5, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) 
dEPartaMENto dE tEraPia ocUPacioNal, progressão vErtical, para 
referência i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 
06.04.2022
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2018/236024
Portaria N° 1581/22, de 09 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) daNiEla soarEs lEitE, id. funcional nº 
5913709/1, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) caMPUs 
dE MaraBa, progressão vErtical, para referência i da classe de ProfEs-
sor adJUNto com vigência a contar de 06.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2016/170121
Portaria N° 1582/22, de 09 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Patricia rEYEs dE caMPos fErrEira, id. 
funcional nº 57193266/1, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado 
no(a) dEPartaMENto dE GiNastica artE corPoral rEcrEaÇÃo, pro-
gressão vErtical, para referência i da classe de ProfEssor adJUNto 
com vigência a contar de 06.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2017/171659
Portaria N° 1583/22, de 09 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) savio PiNHo dos rEis, id. funcional nº 
5905432/1, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) coordE-
Nadoria adMiNistrativa do caMPUs ii, progressão vErtical, para 
referência i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 
06.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2018/31050
Portaria N° 1628/22, de 10 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) GilENo EdU laMEira dE MElo, id. fun-
cional nº 5812232/3, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) 
caMPUs dE altaMira, progressão vErtical, para referência i da classe 
de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 04.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2015/282439
Portaria N° 1635/22, de 10 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Patricia rEGiNa Bastos NEdEr, id. fun-
cional nº 5743435/2, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) 
dEPartaMENto dE PsicoloGia, progressão vErtical, para referência i 
da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 08.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2016/299689
Portaria N° 1481/22, de 06 de maio de 2022..
coNcEdEr ao(a) servidor(a) alEX oGaraNYa otoBo, id. funcional nº 
5813158/2, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) dEParta-
MENto dE ciENcias NatUrais, progressão vErtical, para referência i 
da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 04.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/417592
Portaria N° 1562/22, de 09 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) raPHaEl BEssa fErrEira, id. funcional nº 
57233037/1, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) caMPUs 
dE coNcEiÇÃo do araGUaia, progressão vErtical, para referência i 
da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 06.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 2017/357799
Portaria N° 1586/22, de 09 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) lUiZ EdUardo dE liMa MElo, id. funcional 
nº 57219608/2, cargo de ProfEssor aUXiliar iv, lotado no(a) caMPUs 
dE MaraBa, progressão vErtical, para referência i da classe de ProfEs-
sor adJUNto com vigência a contar de 06.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/202508
Portaria N° 1600/22, de 09 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) cilENE aParEcida dE soUZa MElo, id. 
funcional nº 5926665/2, cargo de ProfEssor aUXiliar iv, lotado no(a) 
caMPUs dE MaraBa, progressão vErtical, para referência i da classe de 
ProfEssor assistENtE com vigência a contar de 28.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2015/65590
Portaria N° 1579/22, de 09 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria do socorro da silva valENtE, id. fun-
cional nº 54188848/1, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) dE-
PartaMENto dE saUdE coMUNitaria, progressão vErtical, para referência i 
da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 06.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2016/354641
Portaria N° 1585/22, de 09 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Edvaldo liMa silvEira, id. funcional nº 
3188744/1, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) dEParta-
MENto dE PatoloGia, progressão vErtical, para referência i da classe 
de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 04.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2021/358811
Portaria N° 1590/22, de 09 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Marcos JaiME araÚJo, id. funcional nº 
54189432/4, cargo de ProfEssor aUXiliar iv, lotado no(a) dEPartaMEN-
to dE liNGUa E litEratUra, progressão vErtical, para referência i da 
classe de ProfEssor assistENtE com vigência a contar de 07.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/427083
Portaria N° 1595/22, de 09 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) liGia fraNÇoisE lEMos PaNtoJa, id. fun-
cional nº 54181609/4, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) 
caMPUs dE sÃo MiGUEl do GUaMá, progressão vErtical, para referência 
i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 07.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2020/720234
Portaria N° 1589/22, de 09 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JorGE loPEs rodriGUEs JUNior, id. funcional 
nº 5757053/ 3, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) dEParta-
MENto dE tEraPia ocUPacioNal, progressão vErtical, para referência i da 
classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 07.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2019/521433
Portaria N° 1617/22, de 10 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) dEBora riBEiro da silva caMPos folHa, id. 
funcional nº 57188968/3, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) 
dEPartaMENto dE tEraPia ocUPacioNal, progressão vErtical, para refe-
rência i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 07.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2018/449672
Portaria N° 1623/22, de 10 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) fraNcisco WillaMs caMPos liMa, id. fun-
cional nº 5564603/1, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) dE-
PartaMENto dE EdUcacao GEral progressão vErtical, para referência 
i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 07.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2019/52844
Portaria N° 1622/22, de 10 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNdrEa lUZia vaZ PaEs, id. funcional nº 
5635390/3, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) dEParta-
MENto dE saUdE coMUNitaria, progressão vErtical, para referência i 
da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 08.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2015/467934
Portaria N° 1620/22, de 10 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) iNÊs trEvisaN, id. funcional nº 487961/ 3, 
cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) caMPUs dE Barca-
rENa, progressão vErtical, para referência i da classe de ProfEssor 
adJUNto com vigência a contar de 05.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
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Protocolo: 2021/550141
Portaria N° 1621/22, de 10 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) daNiEllE do socorro castro MoUra, 
id. funcional nº 5940826/1, cargo de ProfEssor aUXiliar iv, lotado 
no(a) caMPUs dE MaraBa, progressão vErtical, para referência i da 
classe de ProfEssor assistENtE com vigência a contar de 08.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2019/48352
Portaria N° 1619/22, de 10 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) PriscYla cristiNNY saNtiaGo da lUZ, id. 
funcional nº 55587223/3, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado 
no(a) caMPUs do MoJU, progressão vErtical, para referência i da classe 
de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 05.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2017/277720
Portaria N° 1633/22, de 10 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) faBia Maria dE soUZa, id. funcional nº 
5707870/4, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) dEPartaMENto 
dE ciENcias sociais aPlicada, progressão vErtical, para referência i da 
classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 08.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2016/261924
Portaria N° 1632/22, de 10 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JosÉ aUGUsto Bastos acácio, id. fun-
cional nº 5459419/ 2, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) 
dEPartaMENto dE ciENcias dE MoviMENto HUMaNo, progressão vEr-
tical, para referência i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência 
a contar de 08.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2017/541826
Portaria N° 1627/22, de 10 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Zaira valEsKa daNtas da foNsEca, id. 
funcional nº 51855786/2, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado 
no(a) dEPartaMENto dE GiNastica artE corPoral rEcrEacao, pro-
gressão vErtical, para referência i da classe de ProfEssor adJUNto 
com vigência a contar de 06.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2016/82861
Portaria N° 1639/22, de 11 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MarGarEtE carrEra BittENcoUrt, id. 
funcional nº 5147336/5, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado 
no(a) dEPartaMENto dE ENfErMaGEM HosPitalar, progressão vErti-
cal, para referência i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a 
contar de 11.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2015/13235
Portaria N° 1636/22, de 11 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) rUBENilsoN caldas valois, id. funcional nº 
54194880/3, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) dEParta-
MENto dE ENfErMaGEM HosPitalar, progressão vErtical, para referên-
cia i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 11.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2014/559918
Portaria N° 1645/22, de 11 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria dEisE dE olivEira oHNisHi, id. fun-
cional nº 5215714/3, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) dE-
PartaMENto dE saUdE iNtEGrada, progressão vErtical, para referência 
i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 11.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2016/51179
Portaria N° 1640/22, de 11 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) ivaNEtE do socorro aBraÇado aMaral, id. 
funcional nº 5152372/8, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) 
dEPartaMENto dE saUdE iNtEGrada, progressão vErtical, para referência 
i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 11.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2018/140252
Portaria N° 1514/22, de 06 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MarilEia araÚJo da silva, id. funcional nº 
5082951/ 4, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) dEPartaMEN-
to dE ciÊNcias dE MoviMENto HUMaNo, progressão vErtical, para referên-
cia i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 05.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2016/405773
Portaria N° 1647/22, de 11 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) faBiaNo dE olivEira BriNGEl, id. funcional nº 
54191681/3, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) dEPartaMEN-
to dE filosofia E ciENcias sociais, progressão vErtical, para referência i 
da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 11.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 2020/395551
Portaria N° 1630/22, de 10 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JaNEtE BENJaMiN, id. funcional nº 5353106/ 
2, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) dEPartaMENto dE 
EdUcacao EsPEcialiZada, progressão vErtical, para referência i da 
classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 08.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2017/515886
Portaria N° 1642/22, de 11 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria dE JEsUs rodriGUEs dE frEitas, id. 
funcional nº 5048770/1, cargo de ProfEssor assistENtE iv, lotado no(a) 
dEPartaMENto dE saUdE iNtEGrada, progressão vErtical, para referência 
i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 11.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 797061
coMissÃo de siNdicÂNcia.
Protocolo: 2020/755749
Portaria N° 1637/22, de 10 de maio de 2022.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021,
coNsidEraNdo o disposto no artigo nº 199 da lei nº 5810 de 24.01.1994, 
que obriga a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço públi-
co a promover a apuração dos fatos mediante siNdicÂNcia ou ProcEsso 
adMiNistrativo disciPliNar, assegurado ao acusado a ampla defesa;
coNsidEraNdo parecer da Procuradoria Jurídica da UEPa, para apurar 
denúncia por envolver práticas irregulares;
CONSIDERANDO finalmente parecer e recomendações da Procuradoria Ju-
rídica da UEPa, quanto à denúncia registrada pelo darM/UEPa acerca do 
desaparecimento de três notebook pertencentes ao patrimônio desta iEs, 
e ainda o E – Protocolo eletrônico 2020/755749 de 24.09.2020;
r E s o l v E :
art. 1º – fica revogada a Portaria nº 394/21, de 04 de março de 2021, 
publicada no doE nº 34.511, de 09 de março de 2021.
art. 2º – coNstitUir, a coMissÃo dE siNdicÂNcia, para apurar os 
fatos supramencionados, composta dos seguintes servidores;
PrEsidENtE da coMissÃo  id. fUNcioNal  carGo
Patricia alMEida dE soUZa  57209879/1 aGENtE adMiNistrativo c
MEMBro
JaNilda do socorro Maia silva 54185395/3  tÉcNico B
art. 3º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal a contar da data de publicação da presente portaria.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 797254

.

.

errata
.

ii errata ao editaL Nº 047/2022 – UePa
Processo seLetiVo de MoNitoria BoLsista e VoLUNtÁria/ccNt
a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Gradua-
ção, torna pública a rEtificaÇÃo no Edital nº 047/2022 - ProcEsso 
sElEtivo dE MoNitoria Bolsista E volUNtária/ccNt da UNivErsi-
DADE DO ESTADO DO PARÁ- UEPA, conforme a seguir especificado, per-
manecendo inalterados os demais itens do edital.
aNEXo ii QUadro GEral dE vaGas
oNde se LÊ: 

QUadro de VaGas – iNterioriZaÇÃo

caMPUs MUNÍciPios dPto/cUrso coMPoNENtE
cUrricUlar tUrNo vaGas

caMPUs viii MaraBá

dEaM/ ENGENHa-
ria aMBiENtal 
E saNitária

sustentabilidade e Meio am-
biente/ laboratório de Quali-

dade ambiental

Ma-
NHÃ oU tar-

dE 01

  dENG/
ENGENHaria dE

laboratório de Engenha-
ria de Produção- lEP tardE 01

  ProdUÇÃo    
   laboratório de ciência e MaNHÃ 01
  dtrN/ tecnologia da Madeira   

  ENGENHaria
florEstal

   
laboratório de Bioprodutos MaNHÃ 01

   e Energia da Biomassa   
   total 04

Leia-se: 

QUadro de VaGas – iNterioriZaÇÃo

caMPUs MUNÍciPios dPto/cUrso coMPoNENtE
cUrricUlar tUrNo vaGas

caMPUs viii MaraBá

dEaM/ ENGENHa-
ria aMBiENtal 
E saNitária

sustentabilidade e Meio am-
biente/ laboratório de Quali-

dade ambiental

Ma-
NHÃ oU tar-

dE 01

  dENG/
ENGENHaria dE

laboratório de Engenha-
ria de Produção- lEP tardE 01
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  ProdUÇÃo    
   laboratório de ciência e MaNHÃ 01
  dtrN/ tecnologia da Madeira   

  ENGENHaria
florEstal

   
laboratório de Bioprodutos MaNHÃ 01

   e Energia da Biomassa   

  dEta/
tEcNoloGia dE laboratório de alimentos MaNHÃ 01

  aliMENtos    
   total 05

Belém, 11 de maio de 2022.
EliaNE dE castro coUtiNHo
diretora do centro de ciências Naturais e tecnologia

Protocolo: 797051
errata ao editaL 098/2021-UePa
Processo seLetiVo esPeciaL 2022 Para o MUNicÍPio de Pa-
raUaPeBas ProseL esPeciaL ParaUaPeBas 2022
a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Gradu-
ação, torna pública a rEtificaÇÃo no anexo ii, cronograma, do Proces-
so seletivo Especial 2022 para o Município de Parauapebas ProsEl EsPE-
CIAL PARAUAPEBAS 2022, conforme especificado a seguir:
oNde se LÊ:
croNoGraMa do ProseL esPeciaL ParaUaPeBas 2022

atiVidade data /PerÍodo

Divulgação do resultado final do processo 12/05/2022

Matrícula 23 a 27/05/2022

Leia-se:
croNoGraMa do ProseL esPeciaL ParaUaPeBas 2022 

atiVidade data /PerÍodo

Divulgação do resultado final do processo 18/05/2022

Matrícula 23 a 27/05/2022

Belém, 11 de maio de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 796836
i errata ao editaL Nº 41/2022-UePa
cHaMada PÚBLica Para Processo seLetiVo seLeÇÃo do Pro-
GraMa de PÓs-GradUaÇÃo eNsiNo eM saÚde Na aMaZÔ-
Nia – ModaLidade doUtorado - turma 2022
oNde se LÊ:
2. inscrição
2.1.4. a divulgação das inscrições homologadas ocorrerá de acordo o cro-
nograma, será feita no site https://paginas.uepa.br/mestradoesa/ e/ou 
www.uepa.br. o candidato com inscrição indeferida poderá entrar com re-
curso, conforme cronograma da presente chamada Pública.
Leia-se:
2. inscrição
2.1.4. a divulgação das inscrições homologadas ocorrerá de acordo o cro-
nograma, será feita no site https://paginas.uepa.br/ppgesa/ e/ou www.
uepa.br. o candidato com inscrição indeferida poderá entrar com recur-
so, conforme cronograma da presente chamada Pública.
Belém, 12 de abril de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 796829
i errata ao editaL Nº40/2022-UePa
cHaMada PÚBLica Para Processo seLetiVo seLeÇÃo do 
ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo eNsiNo eM saÚde Na aMaZÔ-
Nia – ModaLidade Mestrado - turma 2022
oNde se LÊ:
2. inscrição
2.1 serão realizadas no período de 04 de abril a 30 de abril de 
2022, e constará de:
2.1.1 a inscrição do candidato será realizada exclusivamente por meio do 
endereço eletrônico https://www3.uepa.br/selecao/inscricoes/, no perío-
do estabelecido no cronograma deste
Leia-se:
2. inscrição
2.1serão realizadas no perío
do de 18 de abril a 19 de maio de 2022, e constará de:
2.1.1 a inscrição do candidato será realizada exclusivamente por meio do 
endereço eletrônico https://www3.uepa.br/selecao/inscricoes/ no perío-
do estabelecido no cronograma deste
Belém, 12 de abril de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 796821

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1511/2022, de 11 de Maio de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aUX.dE adMiNistracao B
Nome: JosE fErrEira da silva
Matrícula funcional: 3187896/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 797087
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1508/2022, de 11 de Maio de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE laBoratorio
Nome: aNtoNio carlos dE araUJo BicHara
Matrícula funcional: 57209188/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 1509/2022, de 11 de Maio de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNistrativo dE caMPUs
Nome: carlos NaZarENo da silva BarBosa
Matrícula funcional: 3224996/ 1
valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1510/2022, de 11 de Maio de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNistrativo dE caMPUs
Nome: carlos NaZarENo da silva BarBosa
Matrícula funcional: 3224996/ 1
valor: r$ 2.500,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla BisPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 797093

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 1661/2022, de 11 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo:ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: altaMira-Pa
NoME do sErvidor: lUcY aNNE cardoso loBao GUtiErrEZ
id. fUNcioNal: 55586779/1
carGo: ProfEssor adJUNto
data iNicio: 22.05.2022
data tÉrMiNo: 31.05.2022
QUaNtidadE: 9,5 (nove e meia)
Portaria N° 1662/2022, de 11 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: conduzir discente.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: tUcUrUÍ-Pa
NoME do sErvidor: isaias olivEira da silvEira
id. fUNcioNal: 57210684/1
carGo: Motorista
data iNicio: 18.04.2022
data tÉrMiNo: 23.04.2022
QUaNtidadE: 5,5 (cinco e meia)
Portaria N° 1664/2022, de 11 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: altaMira-Pa
NoME do sErvidor: aNa JUlia soarEs da silva BarBosa
id. fUNcioNal: 57193188/1
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 22.05.2022
data tÉrMiNo: 01.06.2022
QUaNtidadE: 10,5 (dez e meia)
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Portaria N° 1665/2022, de 11 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: altaMira-Pa
NoME do sErvidor: KlEBEr JosE rosario da silva
id. fUNcioNal: 57188916/3
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 22.05.2022
data tÉrMiNo: 04.06.2022
QUaNtidadE: 13,5 (treze e meia)
Portaria N° 1666/2022, de 11 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: conduzir o reitor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
NoME do sErvidor: EdEvaldo NUNEs dE araUJo
id. fUNcioNal: 57217081/1
carGo: Motorista
data iNicio: 06.04.2022
data tÉrMiNo: 07.04.2022
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 1667/2022, de 11 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: iGaraPÉ aÇU-Pa
NoME do sErvidor: NElsoN dE liMa riBEiro filHo
id. fUNcioNal: 5957283/1
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 08.05.2022
data tÉrMiNo: 02.06.2022
QUaNtidadE: 25,5 (vinte e cinco e meia)
Portaria N° 1668/2022, de 11 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUMá-Pa
NoME do sErvidor: lUciclEia PErEira da silva
id. fUNcioNal: 54187714/3
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 26.05.2022
data tÉrMiNo: 14.06.2022
QUaNtidadE: 19,5 (dezenove e meia)
Portaria N° 1669/2022, de 11 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: caMEtá-Pa
NoME do sErvidor: Joao da silva carNEiro
id. fUNcioNal: 55590152/2
carGo: ProfEssor adJUNto
data iNicio: 23.05.2022
data tÉrMiNo: 18.06.2022
QUaNtidadE: 26,5 (vinte e seis e meia)
Portaria N° 1670/2022, de 11 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: BarcarENa-Pa
NoME do sErvidor: fErNaNdo aUGUsto BEssa caMPos
id. fUNcioNal: 5915490/2
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 05.05.2022
data tÉrMiNo: 26.05.2022
QUaNtidadE: 21,5 (vinte e uma e meia)
Portaria N° 1671/2022, de 11 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: MocaJUBa-Pa
NoME do sErvidor: Natalia KariNa NasciMENto da silva
id. fUNcioNal: 5910717/2
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 10.04.2022
data tÉrMiNo: 15.04.2022
QUaNtidadE: 5,5 (cinco e meia)
Portaria N° 1672/2022, de 11 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: BarcarENa-Pa
NoME do sErvidor: arMaNdo JorGE HaGE filHo
id. fUNcioNal: 5947066/1
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 03.05.2022
data tÉrMiNo: 16.05.2022
QUaNtidadE: 13,5 (treze e meia)
Portaria N° 1673/2022, de 11 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: castaNal-Pa
dEstiNo: BarcarENa-Pa
NoME do sErvidor: fEliPE GiordaNo aZEvEdo da silva
id. fUNcioNal: 5959128/1

carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 09.05.2022
data tÉrMiNo: 26.05.2022
QUaNtidadE: 17,5 (dezessete e meia)
NEivaldo fialHo do NasciMENto
ordENador

Protocolo: 797107
coNcessÃo de diÁrias/coLaBorador eVeNtUaL
Portaria N° 1663/2022, de 11 de maio de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: Participar da abertura da super liga universitária.
oriGEM: tUcUrUÍ-Pa
dEstiNo: BElÉM-Pa
NoME do sErvidor: stEfaNY daiaNE MENEZEs Batista
carGo: colaBorador EvENtUal
data iNicio: 12.05.2022
data tÉrMiNo: 17.05.2022
QUaNtidadE: 5,5 (cinco e meia)
NEivaldo fialHo do NasciMENto
ordENador

Protocolo: 797111

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 509/2022 - daF/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.
ProcEsso: 2022/469053
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 01/06/2022 a
30/06/2022, correspondente ao triênio de 14/03/2014 a 13/03/2017, para 
o servidor, taiNara dE aNdradE aZEvEdo, Matrícula nº. 5913167/1, 
carGo: assistente administrativo, lotado na sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
09 de maio de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 535/2022 - daF/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.
ProcEsso: 2022/257683
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 13/06/2022 a
12/07/2022, correspondente ao triênio de 17/01/2012 a 16/01/2015, 
para a servidora, Erica lEssaNdra aBdoN rodriGUEs, Matrícula nº 
54195631/1, carGo: Monitora, lotada na sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
11 de maio de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 797303

.

.

errata
.

Portaria Nº 300/2022 - 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.
ProcEsso: 2022/386813
errata
onde se lê: período de 04/04/2022 a 09/04/2022;
Leia-se: período de 25/04/2022 a 30/04/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
11 de maio de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 797326
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..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 530/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 556975
rEsolvE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 1.340,00 (HUM Mil 
trezentos e Quarenta reais rEais ), em favor do (a) servidor (a), Kar-
la GaBriEllY sardiNHa saNtos,coordENadora,5948114/1 cPf nº 
005.387.122 - 79 ; para atender despesas em ações de Enfrentamento a 
violencia sexual e trabalho infantil.
87.101 – 08.244.1505.8862 f: 0107 233.379
dEsPEsa:
339030 – coNsUMo r$ 1.340,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
11 de maio de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 797186
.

diÁria
.

Portaria Nº 527/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 508911
rEsolvE:
Autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEIS e meia) diárias PARA CADA SER-
vidor citado aBaiXo:
HEllEN rUssY soarEs BarrEto,54195637/1,assistENtE social,rEJaNE 
liMa da silva dE MEdEiros,5910599/1,assistENtE social,PaloMa ME-
lissa araÚJo farias,3542666/1,assistENtE adMiNistrativo,HErBErt 
silva BUNa JUNior,57188214/1,aGENtE adMiNistrativo que se deslo-
cara para o município de castaNHal/Pa no período de 22/05 a 28/05/2022 
com objetivo de capacitação de trabalhadores do sUas,siNasE e sisaN. 
raiMUNdo JorGE da coNcEiÇÃo aNdradE,3255492/1,Motorista com 
objetivo de conduzir veiculo com técnicos da cPsB-das/sEastEr
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0339006699 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
10 de maio iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 528/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 532221
rEsolvE:
Autorizar o pagamento de 0 ½ ( meia) diárias PARA CADA SERVIDOR CI-
tado aBaiXo:
fErNaNdo fraNcisco da costa riBEiro,c P f Nº 086.811.042 – 
68,colaBorador EvENtUal, que se deslocara de castaNHal para BE-
lÉM/Pa no dia de 04/05/2022 com objetivo de intermediação de Mão de 
obra. rEtroativo dE 03/05/2022
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8946 f: 0101 266.721 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
10 de maio 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 523/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 542964
rEsolvE:
Autorizar o pagamento de 05 e ½ (CINCO e meia) diárias PARA CADA
sErvidor citado aBaiXo:
claUdioNor da silva araÚJo,coNsElHEiro EstadUal e aNNE carvalHo 
soBriNHo, acompanhante, que se deslocaram para cUritiBa, no período de 
23/05 a 28/05/2022 com objetivo de apoio a organismo de controle social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f:0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
10 de maio 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 536/2022 – 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/ 553960
rEsolvE:
Autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEIS e meia) diárias PARA CADA SER-
vidor citado aBaiXo:
NaZarENo do EsPirito saNto dos saNtos,5946528/1,GErENtE,laYZ
fUrtado,do valE,5951658,assistENtE adMiNistrativo,NEila NaZarÉ 
MoNtEiro da coNcEiÇÃo,5959024/1,GErENtE,cHarlEs MoraNdiNi sil-
vEira dE Matos,3542761/1 que se deslocara para os municípios de iGara-
PÉ-Miri,e coNcÓrdia do Pará/Pa no período de 16/05 a 22/05/2022 com 
objetivo de implantação de Equipamento Público de segurança alimentar e 
Nutricional. aNdrEY cristiaN coNcEiÇÃo da silva,3542685/1.Motoris-
ta conduzir veiculo com técnico da disaN/sEastEr
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8398 f: 0101006357 254.114 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
05 de maio 2022
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 522/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 556211
rEsolvE:
Autorizar o pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias PARA CADA SER-
vidor citado aBaiXo:
dUlcilEa fErrEira aBrEU,3003093/1,assistENtE social.Maria cE-
lia d dos saNtos farias,3202461/1,assistENtE social que se des-
locara para o município de viGia/Pa no período de 13/05 a 14/05/2022 
com objetivo de Enfrentamento ao sub registro civil. HallaN WUaNsEl 
aZEvEdo das NEvEs,3542767/1,Motorista com objetivo de conduzir 
veiculo com equipe técnica da cPE/sEastEr
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f: 0339002989 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
11 de maio 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 531/2022 - seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 556938
rEsolvE:
Autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias PARA CADA SER-
vidor citado aBaiXo:
Maria de Nazaré cardoso costa da rocha,80845759/3, diretora, rosana de
MoraesBelo,5946689/1, coordenadora, irlan santos raiol,3542693/1, nu-
tricionista que se deslocaram para o município de Xinguara/Pa, no período 
de 12/05 a 14/05/2022.com objetivo da Entrega da cozinha comunitária 
no município, laNdoaldo costa fErrEira,5096723/1,motorista que ira 
conduzir servidores da disaN/sEastEr.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.7678 f:0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
11 de maio 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 529/2022 – 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/ 573689
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, secretário da sEas-
tEr, adoNai do socorroda crUZ GoNÇalvEs,57231288/3.dirEtor,caMi-
la da silva saNtos,5946670/1,GErENtE,PaUlo sErtGio dE soUZa Nasci-
MENto,5946524/3 assEssor que se deslocaram aos municípios de aUGUsto 
corrÊa e BraGaNÇa , para apoio à gestão e aos serviços socioassistencias, 
no período de 11/05 à 12/05/2022, informo que o senhor Marcos flávio do 
rosário riBEiro,colaBorador EvENtUal cPf 022.813.302 – 12 conduzir 
veiculo da sEastEr com o senhor secretario da sEastEr.
Classificação Orçamentária:
43.101 - 08.244.1505.8863 0101006357/0101 234.191 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
11 de maio 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 797163
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.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°. 533/2022–cGP/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda - sEastEr, 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 a solicitação do Processo nº. 2022/571970
r E s o l v E:
coNcEdEr, (oito) dias de licença para casamento, no período de 
04/05/2019 a 28/08/2019, a servidora, aNa BEatriZ dE soUZa silva 
dos saNtos, Matrícula n°. 6402904/2, ocupante do cargo de técnico em 
Gestão Pública, lotada na diretoria de assistência social - das.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, 11 
de maio de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 797361

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 429  de 10 de maio de 2022- 
rEsolvE- torNar sEM EfEito, a Portaria nº 403 de 03 de maio de 2022.
publicada no doE nº 34.961 de 06 de maio  de 2022,que designou :Wanda 
Nazareth Nogueira de carvalho, cargo: Psicólogo, mat:5896110/1,para responder 
pela Gerência do centro socioeducativo Masculino-cEsEM, na ausência  da 
titular: cleidiane da Natividade Monteiro,mat:57173816/1,cargo:pedagoga/
função: coordenadora técnica , motivo: gozo de férias, período  05.04.22 a 
04.05.22 com ônus para administração.
Portaria nº 432 de 10 de maio de 2022-
conceder licença saúde as servidoras abaixo:

  NoMe  carGo   Mat LaUdo  PerÍodo dias
Maria José Gibson valadares assist. social 57174951/1 89766 20.01.22 a 24.01.22 05

rosiane Gomes Jucá Monitor 54189663/1 89767 20.01.22 a 01.02.22 07

Portaria Nº. 436 de 11 de maio  de 2022-
rEsolvE:ProrroGar a cEssÃo do servidor:Ediwaldo lopes da silva , 
mat:54187958/1, cargo: agente administrativo  para  o Ministério Público do Estado do 
Pará-MPPa por um período de 02 anos, a contar de 02.07.22  com ônus ao cessionário
luiz celso da silva-Presidente fasEP

Protocolo: 797058

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 14/2022-GecoN de 09 de Maio de 2022
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcativo do Pará, 
no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n°
2022/338137, de 09/05/2022;
 r E s o l v E:
 i - dEsiGNar o servidor dircEU dE castro saNtos, matrícula 5789055/1 
para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 10/2022, firmado 
com a EMPrEsa aPolo coMErcial ltda (cNPJ Nº 02.567.637/0001-90), 
a contar de 04 de Maio de 2022;
Esta Portaria entre em vigor na data da assinatura.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
lUiZ cElso da silva/Presidente da fasEPa

Protocolo: 796746

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 241, de 11 de maio de 2022.
Processo nº 565322/2022.
oBJEtivo: custear despesas emergenciais de serviço com conserto e ma-
nutenção de bomba submersa do csEBa, conforme os termos do processo.
Programa de trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 183297
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P. JUrÍdica/sErviÇo.
sErvidorEs: Marcio da silva corrEa, aGENtE adMiNistrativo, 
Matricula 57175137/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dEsPEsa: 60 (sessenta) dias.
PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 (quinze) dias
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 797134

.

diÁria
.

Portaria 242 – do dia 11/05/2022
OBJETIVO: Realizar Oficina de Capacitação e assessoramento técnico e 
elaboração do Plano municipal de atendimento socioeducativo (Proc. 
561390/2022-Mem. 143/2022-crEaM)
sErvidora: JaNE GarEtE saraiva tEiXEira
carGo:MoNitor – MatrÍcUla : 54189614/ 1
sErvidora: silvia Maria GaMa foNsEca
carGo:assistENtE social – MatrÍcUla : 3219143/ 1
sErvidor : aNtoNio carlos PiNto dE MoUra
carGo: Motorista  -  MatricUla: 3197697/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa- dEstiNo: aNaPU, sENador JosÉ Porfirio, Novo 
rEPartiMENto/Pa
PEriodo da viaGEM: 15 a 20/05/2022 – diaria –5,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 797013

.

.

FÉrias
.

Portaria N°437/2022-GP/GeMPs de 11 de maio 2022
EXclUir da Portaria nº 001/2022,publicada no doE 34820de 05/01/2022,o 
servidor abaixo relacionado,por motivo de licença saúde no período.

NoMe aQUisit  iNicio FiM
PaUlo sYlBEr PaiXao GUsMao 21/22 01/02/2022 02/03/2022

ordenador responsável:luiz celso da silva.
Protocolo: 796892

..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 243 de 10 de Maio de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares.
coNsidEraNdo os termos do decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNsidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/535970.
r E s o l v E:
coNcEdEr oito E MEia diárias em favor dos servidores desta sEJUdH, 
abaixo identificados, para realização de Capacitação em Cidadania e Direi-
tos Humanos, nos municípios de Portel, soure e salvaterra/Pa, no período 
de 13 a 24/05/2022.

Nome cargo Matrícula

lEoNardo dE castro BittENcoUrt Gerente de redução de danos - 
cENPrEN 5958755/1

vaNEssa saNta BrÍGida MoUra Bastos Gerente - GPir 57217309/2

coNcEdEr oito E MEia diárias em favor dos colaboradores Eventuais 
desta SEJUDH, abaixo identificados, para realização de Capacitação em Ci-
dadania e direitos Humanos, nos municípios de Portel, soure e salvaterra/
Pa, no período de 13 a 24/05/2022.

Nome cargo
lEtiErE saNtos do NasciMENto colaborador Eventual -

ariosNaldo silva da sErra colaborador Eventual

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 10 dE Maio dE 2022
valBEtaNio BarBosa MilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 796909
Portaria N° 244, de 11 de Maio 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 2022/569861.
r E s o l v E:
coNcEdEr  trÊs E  MEia diárias, em favor dos servidores desta sEJUdH, 
abaixo identificados, para Efetuar tratativas com representantes das pre-
feituras dos municípios de capanema e salinópolis/Pa objetivando amplia-
ção da oferta de ações institucionais da sEJUdH, em especial as caravanas 
de cidadania e direitos Humanos, no período de 11 a 15/05/2022. 

Nome cargo Matrícula
faBiaNo scHErEr dE soUsa coElHo secretário adjunto 5922321/2
saBriNa NatacHi soUZa virGoliNo chefe de Gabinete 5922321/3

KlEisoN da silva PErEira assessor de Gabinete 5963865/1

KlEMEr MaciEl do carMo técnico em Gestão de direitos 
Humanos 57201162/1
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rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 11 dE Maio dE 2022
valBEtaNio BarBosa MilHoMEM
sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUM

Protocolo: 797293
Portaria N° 241 de 10 de Maio 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 2022/530773.
r E s o l v E:
coNcEdEr QUatro E MEia diárias, em favor dos servidores desta sEJUdH, 
abaixo identificados, para participar da 4° Conferencia Estadual de Juventude 
de Mato Grosso, na cidade de cuiabá/Mt, no período de 15 a 19/05/2022.

NoMe carGo MatricULa
flávio MorEira dE PaUla GErENtE 5956831/1

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 10 dE Maio dE 2022
valBEtÂNio BarBosa MilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 796907

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 212/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 06 de maio de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNsidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – rJU/Pa.
rEsolvE:
coNcEdEr, 30 (trinta), dias de férias regulares aos servidores listados a baixo. 

Matrícula servidor exercício Período de Gozo
54197974/ 4 deborah silva de Jesus 2020 01/06/2022 a 30/06/2022
5960172/1 carlos Eduardo da costa Benigno 2022 16/06/2022 a 15/07/2022
57201157/2 Marcelo santos lauzid 2022 06/06/2022 a 05/07/2022
57202516 /1 rosana ribeiro Moraes 2020 01/06/2022 a 30/06/2022
5163170/ 1 vânia Maria Pinho de araújo 2021 28/06/2022 a 27/07/2022

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
valBEtÂNio BarBosa MiilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 796799

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 230/2022-GGP/seJUdH Belém, 10 de maio de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNsidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/519207.
rEsolvE:
caNcElar o período de férias da servidora: Udielen aislane cortez forest 
cruz, matrícula nº 57202726/1, concedido por meio da Portaria nº 
174/2022-GGP/SEJUDH – De 07/04/2022, publicado no diário oficial, 
nº 34.932, - de 13/04/2022, do período de: 02/05/2022 a 31/05/2022, 
referente ao exercício 2021. até ulterior deliberação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
valBEtÂNio BarBosa MilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 796796

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 04/2022
a secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – sEJUdH comunica, 
aos interessados no processo de licitação na modalidade pregão, na forma ele-
trônica, sistema de registro de Preços, Pregão eletrônico srP n.º 004/2022, 
Processo n.º 2022/162701 , tipo menor preço por lote, pelo modo de disputa 
aberto/fechado, para ampla participação, tendo por objeto a seleção e contra-
tação de empresa(s) para a contratação de software especializado na pres-
tação de serviços e soluções para adequação da sEJUdH à lei 13.709/2018, 
lei Geral de Proteção de dados (lGPd), conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos e cuja sessão estava marca-
da para o dia 11 de maio de 2022 está tEMPorariaMENtE sUsPENso por 
motivos de conveniência e oportunidade, visto a necessidade de adequações 
no Edital. Mais informações pelo e-mail cpl.sejudh@hotmail.com .
Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
JacirENE aNdradE fiEl MoraEs
Pregoeira

Protocolo: 797292

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 045/2022 – GGa/ sedeMe - BeLÉM, 11 de Maio de 2022.
a sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo adMiNistrativa dE Estado dE 
dEsENvolviMENto EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – sEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rEsolvE:
coNdEcEr ao servidor WiltoN MarcEllo saNtos tEiXEira, identidade 
funcional nº 5964423, ocupante do cargo de diretor, lotado nesta sEdEME, 20 
(vinte) dias de licença Paternidade, no período de 25/03/2022 a 13/04/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNadElia diviNa saNtos
secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 796932
..

errata
.

errata da Portaria N°222/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 06 de 
Maio de 2022, publicado no doe 34.963, 09/05/2022
oNde se LÊ: “PErÍodo: 08 a 15/05/2022”
Leia se: “PErÍodo: 16 a 18/05/2022”
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHElli aBraHÃo aBdoN
diretoria de administração e finanças

Protocolo: 796930
NUMero da PUBLicaÇÃo: 794646
oNde se LÊ: 0301006129
Leia-se: 0301002169
ordenador(a): anadelia divina santos.

Protocolo: 797387
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 7
contrato de Gestão nº: 001/2017
data da assinatura: 10/05/2022
vigência: 11/05/2022 a 10/05/2023
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido prorroga-
ção de prazo por mais 12 (doze) meses.
orçamento:
Programa de trabalho:  24.101.23.691.1498.8527
Natureza da despesa:335085
fonte de recurso 0101003245
origem do recurso: Estadual
contratado: iNstitUto dE GEMas E JÓiais da aMaZÔNia-iGaMa
Endereço: Praça amazonas, s/nº, Bairro: Jurunas, cEP: 66.025-070, Be-
lém/Pa
fone: (91) 3344-3500
ordenador (a): aNadElia diviNa saNtos.

Protocolo: 797382

.

.

diÁria
.

Portaria N° 235/2022 daF/sedeMe – 
BeLÉM, de 11 de Maio de 2022
Nome:EdUardo NicolaU dEMEtrio NEto/Matricula:n°5961463/1/car-
go:assessor ii/origem:Belém-Pa/destino:Parauapebas–Pa/Período:17 a 
19/05/2022/diárias:2,5 (duas e meia)/objetivo:representar a sEdEME na 
inauguração Usina da Paz (UsiPaZ).
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 236/2022 daF/sedeMe – 
BeLÉM, de 11 de Maio de 2022
Nome:EdUardo NicolaU dEMEtrio NEto/Matricula:n°5961463/1/
cargo:assessor ii/origem:Belém-Pa/destino:castanhal–Pa/Perío-
do:13/05/2022/objetivo:representar a sEdEME no ingresso a câmara 
setorial das fibras Naturais (Malva e Juta).
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 237/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.
Nome:dÉBora cristiNa dE liMa MiraNda/Matricula:n°5964404/1/
cargo:Geóloga/origem:Belém-Pa/destino:Parauapebas–Pa/Período:17 a 
19/05/2022/diárias: 2,5 (duas e meia)/objetivo:representar a sEdEME 
na inauguração da Usina da Paz.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
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Portaria N° 238/2022 daF/sedeMe 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.
Nome:liliaN PoliaNa soUsa GUalBErto/Matricula:n°80845108/1/car-
go:dirEtora/origem:Belém-Pa/destino:Parauapebas–Pa/Período:16 a 
18/03/2022/diárias:2,5 (duas e meia)/objetivo:representar a sEdEME no 
evento i congresso de Mineração de Parauapebas.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 239/2022 daF/sedeMe -  
BeLÉM, de 11 de Maio 2022.
Nome:GErsoN WaNZEllEr rodriGUEs/Matricula:n°73504153/2/car-
go:GErENtE/origem:Belém-Pa/destino:Parauapebas-Pa/Período:17 à 
19/05/2022/diárias:2,5 (duas e meia)/objetivo:Participar do evento de 
inauguração da Usina da Paz.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 240/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.
Nome:aldENor saNtaNa PEGado NEtto/Matricula:n°5913756/3/car-
go:coordENador/origem:Belém-Pa/destino:Nova ipixuna e Mãe do 
rio–Pa/Período:16 a 22/05/2022/diárias:6,5 (seis e meia)/objetivo:re-
alizar vistorias técnicas para levantamento da situação das demandas de 
obras de energia elétrica em comunidades, com resultado teremos o de-
senvolvimento econômico local.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 241/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.
Nome:aNdErsoN faBio MarGalHo rodriGUEs/Matricula:n°5920223/4/
cargo:Motorista/origem:Belém-Pa/destino:Paragominas, tomé-a-
çu, irituia, ipixuna, rondon do Pará e dom Eliseu–Pa/Período:16 a 
21/06/2022/diárias:5,5 (cinco e meia)/objetivo:conduzir servidores desta 
SEDEME, com o objetivo realizar fiscalização in loco nos empreendimento 
beneficiados pelo Programa Fundo Esperança.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 242/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.
Nome:tiago Miranda Barbosa silva/Matricula:n°5948135/2/cargo:secretário 
de Gabinete/origem:Belém-Pa/destino:Paragominas, tomé-açu, ipixuna, iri-
tuia, dom Eliseu, rondon do Pará-Pa/Período:16 a 21/05/2022/dárias: 5,5 
(cinco e meia)/Objetivo:Realizar fiscalização in loco nos empreendimentos 
beneficiados pelo programa Fundo Esperança nos municípios supracitados.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 243/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.
Nome:carlos aUGUsto dE Paiva lEdo/Matrícula:n°57195771/2/car-
go:sEcrEtário adJUNto dE Estado/origem:Belém-Pa/destino:casta-
nhal–Pa/Período:13/05/2022/diária:0,5 (meia)/objetivo:com o objetivo 
de visitar às instalações industriais ctc.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 244/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.
Nome:carlos aUGUsto dE Paiva lEdo/Matrícula:n°57195771/2/car-
go:sEcrEtário adJUNto dE Estado/origem:Belém-Pa/destino:concei-
ção do araguaia-Pa/Período:18/05/2022/diária:0,5 (meia)/objetivo:re-
presentar o secretario titular, no evento de início da construção do projeto 
araguaia.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 797263
Portaria N° 234/2022 - daF/sedeMe 
BeLÉM, 11 de Maio de 2022.
Nome:EdiENE alMEida/Matricula:n°5959946/1/cargo:assEssor dE 
GaBiNEtE/origem:Belém-Pa/destino:Paragominas, tomé-açu, ipixuna, 
irituia, dom Eliseu, rondon do Pará-Pa/Período:16 a 21/05/2022/diá-
rias:5,5 (cinco e meia)/Objetivo:Realizar fiscalização in loco nos empre-
endimentos beneficiados pelo Programa Fundo Esperança. Os empreen-
dimentos a serem visitados foram selecionados a partir da amostragem 
calculada conforme a legislação vigente do programa.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 796776

..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 005/2022
eXercÍcio: 2022 | Processo adMiNistratiVo: 2022/485044.
coNtratada: f. f. dE alENcar EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
09.165.782/0001-93 com sede tv. We 43, cidade Nova viii, nº 182, bairro 
cidade Nova, ananindeua/Pa.
oBJEto: fornecimento de MatErial dE EXPEdiENtE, para atender a 
companhia de desenvolvimento Econômico do Pará - codEc.
valor GloBal: r$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).
data dE assiNatUra: 11/05/2022 | viGÊNcia: 12 (doze) meses.
ordENador: lUtfala dE castro Bitar – PrEsidENtE | codEc.

Protocolo: 797085
eXtrato do coNtrato Nº 006/2022
eXercÍcio: 2022 | Processo adMiNistratiVo: 2022/485215
coNtratada: NovidadEs caBaNo coMÉrcio dE artiGos dE PaPEla-
ria EirEli - EPP, inscrita no cNPJ sob o nº 05.194.705/0001-00 com sede 
trav. Padre Eutiquio, nº 850, térreo, bairro campina, Belém/Pa.
oBJEto: fornecimento de MatErial dE EXPEdiENtE, para atender a 
companhia de desenvolvimento Econômico do Pará - codEc.
valor GloBal: r$ 4.287,70 (quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e 
setenta centavos).
data dE assiNatUra: 10/05/2022 | viGÊNcia: 12 (doze) meses.
ordENador: lUtfala dE castro Bitar – PrEsidENtE | codEc.

Protocolo: 796920

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato: 001/2020.
terMo aditiVo: 009.
data de assiNatUra do terMo aditiVo: 05/05/2022.
oBJEto: restauração, conservação e proteção dos distritos industriais de 
ananindeua, icoaraci, Barcarena e Marabá, administrados pela coNtra-
taNtE, com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos e 
todas as ferramentas necessárias para execução dos serviços.
JUstificativa: Prorrogar o prazo de execução do objeto por mais 120 
(cento e vinte) dias a contar de 08/05/2022 à 07/09/2022, nos termos do 
artigo 71, caput, da lei nº 13.303/16.
coNtratada: coNstrUtora 3K ltda., devidamente inscrita no cNPJ nº 
04.336.748/0001-10.
ordENador: lUtfala dE castro Bitar - PrEsidENtE | codEc.

Protocolo: 796994

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 068/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/561995;r E s o l v E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: aMaNda KaroliNa saNtos dos saNtos, matrícula: 
5922869/3, ocupante do cargo de Gerente de Meio ambiente e sustentabilidade.
oBJEtivo: realizar visita técnica ao distrito industrial de Barcarena.
dEstiNo:  Barcarena
PErÍodo: 10/05/2022
QTDE: ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 10 de maio de 2022.
lUtfala dE castro Bitar-Presidente

Protocolo: 797067

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
Errata da publicação do 5° termo aditivo do contrato n° 011/2017, publi-
cada no d.o.E n° 34.966 de 11 de maio de 2022, protocolo n° 796445.
onde se Lê: data da assinatura: 29/03/2021
Leia-se: data da assinatura: 29/04/2022
ordenador: rafaEla Barata cHavEs
rafaela Barata chaves
Presidente do iMEtroPará

Protocolo: 796970
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..

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N°- 013/2022-iMetroParÁ
Partes: iNstitUto dE MEtroloGia do Estado do Pará - iMEtroPará 
e a empresa s da c saNtos coMErcio E sErviÇos ltda.
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros 
alimentícios, como: açúcar triturado (336Kg) e café torrado e moído emba-
lado a vácuo — 250g (384Pct.).
fundamentação legal: dispensa de licitação - art. 24, inciso Xiii da lei 
n° 8.666/93.
valor total: r$4.512,96 (Quatro mil, quinhentos e doze reais e noventa e 
seis centavos).
Justificativa: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gê-
neros alimentícios, como açúcar triturado (336kg) e café torrado e moído a 
vácuo – 250g (384pct) se faz necessário, tendo em vista a necessidade deste 
iMEtroPará, uma vez que o estoque de café e açúcar está zerado.
fonte: 0260 — recursos Provenientes de transferências de convênios.
funcional: 14 122 1297 8338.
Projeto atividade: operacionalização das ações administrativa.
Natureza da despesa: 339030.07 — Gêneros de alimentos.
Unidade Gestora: 590201
Plano interno: 8338.
data da dispensa: 06 de maio de 2022
rafaEla Barata cHavEs
Presidente - iMEtroPará
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÁo.
terMo de ratiFicaÇÃo da sisPeNsa de LicitaÇÃo N° 
013/2022-iMetroPara
a Presidente do iNstitUto dE MEtroloGia do Estado do Pará — iME-
troPará, no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar a disPEN-
sa dE licitaÇÃo n° 013/2022, em favor da empresa s da c saNtos co-
MErcio E sErviÇos ltda, para o fornecimento de gêneros alimentícios, 
como açúcar triturado (336kg) e café torrado e moído embalado a vácuo 
– 250 g (384pct), no valor global de r$4.512,96 (Quatro mil, quinhentos e 
doze reais e noventa e seis centavos) com fundamento legal no art. 24, in-
ciso Xiii c/c caput do art. 26 da lei n° 8.666/93 e considerando os termos 
do ParEcEr/ProJU-iMEtroPará N.043/2022 – Processo n° 202105226. 
Data da ratificação: 06 de maio de 2022.
rafaEla Barata cHavEs
Presidente - iMEtroPará

Protocolo: 796896
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N°- 014/2022-iMetroParÁ
Partes: iNstitUto dE MEtroloGia do Estado do Pará - iMEtroPará 
e a empresa K & M coMErcio dE lacrEs dE sEGUraNÇas ltda.
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de maté-
rias consumo, como: arame em aço galvanizado (146kg) nas dimensões 
3x26 (03 fios e bitola 26) traçado em rolo contendo 01kg.
fundamentação legal: dispensa de licitação - art. 24, inciso Xiii da lei 
n° 8.666/93.
 valor total: r$17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais).
Justificativa: Contratação de empresa especializada no fornecimento de ma-
teriais de consumo para ações de fiscalização e verificação metrológica arame 
em aço galvanizado (146kg) nas dimensões 3x26 (03 fios e bitola 26) traçado 
em rolo contendo 01kg, tendo em vista a necessidade deste iMEtroPará.
fonte: 0260 — recursos Provenientes de transferências de convênios.
 funcional: 14 122 1297 8338.
Projeto atividade: fiscaliz. de Estab. comer. Prod. E serviços para Gar. dos 
dir. do consumidor
Natureza da despesa: 339030 — Material de consumo.
Unidade Gestora: 590201
Plano interno: 8338.
data da dispensa: 06 de maio de 2022
rafaEla Barata cHavEs
Presidente - iMEtroPará
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÁo.
terMo de ratiFicaÇÃo da sisPeNsa de LicitaÇÃo N° 
014/2022-iMetroPara
a Presidente do iNstitUto dE MEtroloGia do Estado do Pará — 
iMEtroPará, no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar a dis-
PENsa dE licitaÇÃo n° 014/2022, em favor da empresa K & M coMEr-
cio dE lacrEs dE sEGUraNÇas ltda, para o fornecimento de matérias 
consumo, como: arame em aço galvanizado (146kg) nas dimensões 3x26 
(03 fios e bitola 26) traçado em rolo contendo 01kg), no valor global de 
r$17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais), com fundamento 
legal no art. 24, inciso Xiii c/c caput do art. 26 da lei n° 8.666/93 e con-
siderando os termos do ParEcEr/ProJU-iMEtroPará N.097/2021 – Pro-
cesso n° 202101460. Data da ratificação: 06 de maio de 2022.
rafaEla Barata cHavEs
Presidente - iMEtroPará

Protocolo: 796901

..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

dEsiGNar fiscal dE coNtrato
a PrEsidENtE da JUNta coMErcial do Estado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rEsolvE:
art. 1º dEsiGNar os servidores abaixo para a função de fiscal e suplente 
de contrato:

contrato / Por-
taria

Modalidade ade-
são a ata Fornecedor/objeto Fiscal e suplente do 

contrato

N°09/2022
N°102/202

Pregão Eletrônico Nº 
30/2021

 

M.a. PoNtEs Editora, distriBUidora E iM-
Portadora E livros UtilidadEs ltda- EPP
- Aquisição de acervo bibliográfico. Constituído 
de livros, mapas, materiais audiovisuais, publi-
cações oficiais, normas técnicas e outros su-

portes, nacionais ou estrangeiros, que venham 
a ser utilizados pelas áreas requisitantes com 
o intuito de auxiliar no desenvolvimento das 
atividades pedagógicas e administrativas.

f: solange Maria coutinho 
de aguiar

s:antônio carlos damasceno 
silva 

assinatura: 10/05/2022
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ordenadora: cilENE MorEira saBiNo dE olivEira - Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 796755

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cessÃo de Uso N°017/2022
Pae n° 2022/353457
Partes: Junta comercial do Estado do Pará-JUcEPa e a Prefeitura Municipal 
de vitória do Xingu , cNPJ: 34.887.935/0001-53.
Objeto: O presente Termo de Cessão de Uso nº 017/2022 − que trata da 
cessão de um espaço (sala) para utilização da JUcEPa, localizado na aveni-
da Manoel félix de farias Nº 174 – centro, vitória do Xingu/Pa .
vigência: 11/05/2022 a 10/05/2023.
data da assinatura: 11/05/2022.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 796751
terMo de cessÃo de Uso N°018/2022
Pae n° 2022/353757
Partes: Junta comercial do Estado do Pará-JUcEPa e a Prefeitura Municipal 
de Medicilândia , cNPJ: 34.593.525/0001-08.
Objeto: O presente Termo de Cessão de Uso nº 018/2022 − que trata da 
cessão de um espaço (sala) para utilização da JUcEPa, localizado na rua 
dom Euríco Nº 1035 - Medicilândia/Pa .
vigência: 11/05/2022 a 10/05/2023.
data da assinatura: 11/05/2022.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 796753

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 110/2022 de 11/05/2022. 
coNcEdEr 3,5 (três e meia) diárias para os servidores: aiUa rEis 
QUEiroZ, matrícula nº 57225310/1; aNGElita saMillY da silva liMa, 
matrícula nº 5925499/1; cláUdia rEGiNa olivEira BorGEs, matrícula 
nº 54183745/2; faBrÍcio vascoNcElos dE olivEira, matrícula nº 
55588100/1; Maria dE fátiMa cavalcaNtE vascoNcElos, matrícula 
nº 184560/2; GEraldo adriaNo riBEiro GoUvEia, matrícula nº 
57190163/2; UENdEr soarEs XaviEr filHo, matrícula nº 5945416/1 
, victÓria Maria acácio alvEs, matrícula nº 5947279/1, Maria 
aUXiliadora PoJo liMa, matrícula nº 2022273/1 e MoNica sUElY 
saloMÃo, matrícula nº 57192556/2, os referidos servidores participarão 
do “10º coNGrEsso BrasilEiro dE dirEito”, que acontecerá em são 
Paulo/sP, com saída de Belém no dia 18/05/2022 e retorno nos dias 
21/05/2022 e 22/05/2022, de acordo com cronograma, conforme processo 
nº 2022/548899. cilENE MorEira saBiNo dE olivEira-Presidente.

Protocolo: 797130
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..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 021/2022-NePMV
a diretora Geral do NEPMv, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
considerando o que consta nos autos do processo administrativo nº. 
2021/1201265 – NEPMv e seus anexos, que apontam descumprimento contra-
tual às cláusulas do contrato Nº.: 004/2021 – NEPMv pela empresa contratada;
Considerando que a contratada foi devidamente notificada na forma da Lei, 
através da Notificação Nº.: 002/2022;
rEsolvE,
aplicar à empresa K M Batista cardoso, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede na rua dr. freitas, nº 1108, cidade de cametá, Estado 
do Pará – cEP. 68.400-000, devidamente inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
20.200.321/0001-47, responsável pelo fornecimento de 30 (trinta) desk-
top tipo i, o que refere-se a comprovação de descumprimento de cláusulas 
do contrato Nº.: 004/2021 – NEPMv, o que segue:
1. rescisão Unilateral do contrato nº. 004/2021-NEPMv tem por fun-
damento legal o descumprimento de cláusulas contidas no contrato nº. 
004/2021-NEPMv, conforme previsto nos itens 14.1. 14.2, 14.2.1. 14.4 
e 14.4.1 da cláusula 14ª (décima Quarta) do contrato Nº 004/2021 – 
NEPMv, pela inexecução do contrato em tela, como também em confor-
midade com os artigos 77 e 78, i e Parágrafo Único ambos da lei Nº 
8.666/1993, e ainda despachos e demais documentos constantes no pro-
cesso administrativo nº. 2021/1201265-NEPMv.
A empresa deverá ficar ciente que também estará sujeita das seguintes 
penalizações constantes no contrato Nº 004/2021-NEPMv e após processo 
administrativo sancionador estabelecido pela lei Estadual nº 8.972/2020, 
em conformidade com os artigos 86 a 88 da lei nº 8.666/1993 e do artigo 
7º da lei nº 10.520/2002, que poderão ser:
a) Multa prevista na lei 8.666/1993, art. 87, inc. ii, c/c a subcláusula 
14.1.2, alínea c, da cláusula 14ª (décima Quarta) do termo de referência 
do contrato Nº 04/2021 - NEPMv de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato pela inexecução do objeto contratado; e
b) suspensão temporária de participar em licitação e descredenciamento 
do sicaf pelo prazo de 2 anos, conforme o art. 87, inciso iii, da lei nº. 
8.666/1993 devidamente previsto na subcláusula 14.1.3 da cláusula 14ª (dé-
cima Quarta) do termo de referência do contrato Nº 004/2021 – NEPMv.
Belém, 11 de maio de 2022.
Jaqueline de carvalho Peçanha - diretora Geral do NEPMv

Protocolo: 796902
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

exercício: 2022 | termo aditivo: Primeiro termo aditivo ao con-
trato nº 003/2020-NePMV | data da assinatura: 10/05/2022 | obje-
to: Prorrogar a vigência do contrato por mais 04 (quatro) meses, com 
base nas prerrogativaspré-estabelecidadas na cláUsUla QUarta que 
trata da viGÊNcia; e atualizar a dotaÇÃo orÇaMENtária | vigên-
cia: 30/05/2022 a 30/09/2022 | contratado: silva E vENdrUscololtda 
| c.N.P.J.: 15.641.917/0001-42 | ordenador: Jaqueline de carvalho Peça-
nha – diretora Geral do NEPMv.

Protocolo: 796899

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 066/2022 – 11  de Maio de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rEsolvE:
i - coNcEdEr diárias para a servidora abaixo, de acordo com as bases 
vigentes, no trecho Belém/santo antônio do tauá/Belém, com o objetivo 
de realizar palestras e cadastros, a futuros microempreendedores do mu-
nicípio acima mencionados, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPF cargo Período Nº de 
diárias

lUZcilENY costa aUZiEr 57209489-1
GErENtE rE-

GioNal 12/05/2022   1/2
 

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 797240

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 0465/2022, de 10 de Maio de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto UrBaNo E oBras PÚ-
Blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNsidEraNdo os termos dos Processos nº 2022/421352, de 07/04/2022 
- ccoN/sEdoP.
r E s o l v E:
i - torNar sEM EfEito as Portarias nº 0969/2021 de 17/12/2021, 
publicada no doE 21/12/2021 e 0397/2022, de 25/04/2022, publicada 
no DOE nº 34.946, de 26/04/2022, referente à Permuta de Gratificação 
de tempo integra – Gti, entre as servidoras lEila Marcia soUZa do 
aMaral, matricula nº 54191272/2, cargo/função: auxiliar operacional 
e Maria dE loUrdEs BorGEs dE castro, matrícula nº 57199219/1, 
cargo/função: auxiliar operacional.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdito rUY saNtos caBral/crEa 8430d Pa
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 797096

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 0468/2022, de 10 de Maio de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto UrBaNo E oBras PÚ-
Blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/529926, de 02/05/2022, 
e o Memorando nº 03/2022, de 02/05/2022 – cosG/sEdoP;
r E s o l v E:
i - dEsiGNar a servidora, ENi NorMa coElHo, matrícula nº 5428/1, ocu-
pante do cargo de assistente administrativo, para responder pelo cargo de 
secretário de Gabinete, no período de 04/05/2022 a 31/05/2022 (28 dias), 
com ônus para esta sEdoP, sem prejuízo de suas atribuições, em razão do 
titular a servidora irEtilda araUJo da silva, matrícula nº. 57217292/2, 
está usufruindo do gozo de férias.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeito 
retroativo a 04/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdito rUY saNtos caBral/crEa 8430d Pa
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 797083
Portaria Nº. 0469/2022, de 10 de Maio de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto UrBaNo E oBras PÚ-
Blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/543134, de 04/05/2022/
coaP/sEdoP;
r E s o l v E:
i - dEsiGNar o servidor rEiNaldo osvaldo dE alcaNtara PEiXoto, 
matrícula nº. 57176412/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão de 
obras Públicas - arquiteto, para responder pelo cargo de coordenador de 
avaliação e Perícia, no período de 16/05/2022 a 30/05/2022 (15 dias), 
com ônus para esta sEdoP, sem prejuízo de suas atribuições, em razão do 
titular o servidor GUilHErME aUGUsto MiraNda caBral, matrícula nº. 
6696/1, está usufruindo do gozo de férias.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdito rUY saNtos caBral/crEa 8430d Pa
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 797090

.

.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 641898, publicada no doE nº 34.542, de 
06/04/2021, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 20/2020 – PE 
nº 04/2019
oNde se LÊ: vigência: 02/04/2021 a 02/04/2022
Leia-se vigência: 02/04/2021 a 02/07/2022
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 797270
..
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terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 81/2021 – tP Nº 10/2021
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90 M PaMPloNa coNstrUÇÕEs EirEli EPP - cNPJ nº 
19.578.735/0001-25
oBJEto: instalação de tanques de combustíveis Modelos skid no GaP-BE 
para atendimento de toda a GUarNaEr-BE, em Belém, neste estado.
Justificativa: Reequilíbrio econômico-financeiro, cfe. Art. 65, II, d, da Lei 
federal nº 8.666/93.
valor do reequilíbrio: r$ 196.841,10
dotação orçamentária: 07101 15.451.1508.7552 449051 0101/0301
data de assinatura: 11/05/2022
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 797359

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 01/2022
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Bujaru – cNPJ 05.196.563/0001-10
objeto: oBra dE ilUMiNaÇÃo PUBlica EM lEd Na cidadE dE BUJarU, 
No MUNiciPio dE BBUJarU, NEstE Estado.
vigência: 12/05/2022 a 12/05/2023
valor Global: r$ 979.143,64
dotação orçamentária:
sEdoP: 07101 15.121.15088890 444042 0101/0301, conforme nota de 
empenho 2022NE1046
PrEfEitUra dE MÃE do rio: 02008.25.752.0027-2029 449051 1001
foro: Belém
data da assinatura: 11/05/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
MiGUEl BErNardo da costa JUNior
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 797243
eXtrato do coNVÊNio Nº 76/2022
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Prefeitura Municipal de terral alta – cNPJ 
34.823.518/0001-47
objeto: reforma da Escola Municipal rosilda viana, na comunidade de 
vista alegre, no município de terra alta/Pa.
vigência: 12/05/2022 a 07/01/2023
valor Global: r$ 361.675,48
dotação orçamentária:
sEdoP: 07101 15.121.1508-8890 4440420101/0301 conforme nota de 
empenho 2022NE01058
PrEfEitUra dE tErra alta: 060601-12.361-04011.041 06-
0602.12.365.0039 1.044449051
foro: Belém
data da assinatura: 11/05/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
Elinaldo Matos da silva
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 797284
eXtrato do coNVÊNio Nº 85/2022
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Mãe do rio – cNPJ 05.363.023/0001-84
objeto: Execução de serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
vias urbanas, no Município de Mãe do rio.
vigência: 12/05/2022 a 06/07/2023
valor Global: r$ 2.289.590,40
dotação orçamentária:
sEdoP: 07101 15.451.1489.7645 444042 0101/0301, conforme nota de 
empenho 2022NE01033
PrEfEitUra dE MÃE do rio: 1601 26.782.0006.1011 449051 1701
foro: Belém
data da assinatura: 11/05/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
José villeigagnon rabelo oliveira
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 797255

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0470/2022, de 11 de Maio 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 2022/574154, de 11/05/2022 
– GaB/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJEtivo: acompanhar o Excelentíssimo senhor Governador nas assina-
turas de ordem de serviço e convênios, nos Municípios de Marabá, rondon 
do Pará e abel figueiredo/Pa.
dEstiNo: Marabá/rondon do Pará/abel figueiredo/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 09 a 10/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 797099
Portaria Nº. 0463/2022, de 09 de Maio 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 2022/544370, de 05/05/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Marcos fabricio lavareda cabral, Matrícula nº. 5965062/1; cargo/
função: assistente de obras Públicas - cadista.
oBJEtivo: realizar levantamento do sistema de abastecimento de água 
– saa, visando viabilizar Processo licitatório para contratação de empresa 
que irá concluir as obras do saa.
dEstiNo: cachoeira do arari/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 12 a 13/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 796983
Portaria Nº. 0467/2022, de 10 de Maio 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 2022/368715, de 28/03/2022- 
dirad/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Ângelo do Nascimento Gonçalves, Matrícula nº 80015475/1; car-
go/função: diretor administrativo.
NoME: thiago Wulfert de oliveira, Matrícula nº 57193152/3; cargo/fun-
ção: assessor i.
oBJEtivo: colher assinatura do responsável pelo recebimento da doação 
e realizar a transferência do veículo de acordo que rege o Manual de Gestão 
do Patrimônio Mobiliário do Estado.
dEstiNo: acará/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia)
PEriodo: 04 a 06/05/2022
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 796976
Portaria Nº. 0466/2022, de 10 de Maio 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 2022/563810, de 09/05/2022 
– cosG/sEdoP;
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r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com técnico da sEdoP ao Município de 
inhangapi, que irá participar de uma reunião na Prefeitura, referente con-
vênio da funasa.
dEstiNo: inhangapi/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 11/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 796972
Portaria Nº. 0462/2022, de 09 de Maio 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 2022/559163, de 09/05/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: oberlandes Júnior da silva costa, Matrícula nº. 5946508/1; cargo/
função: coordenador.
oBJEtivo: acompanhamento na obra de drenagem e Pavimentação asfál-
tica em cBUQ em favor dos Municípios integrantes do PirJUs, no Município 
de cametá/Pa.
NoME: Jonatas soares Pereira, Matrícula nº. 57202050/2; cargo/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veiculo com os servidores, ao referido Município.
dEstiNo: cametá/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 09 a 10/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 796969
Portaria Nº. 0458/2022, de 09 de Maio 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 2022/552123, de 06/05/2022 
– difis /sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Wlyelison Barbosa cereja, Matrícula nº. 5951197/2; cargo/função: 
coordenador de Núcleo regional.
oBJEtivo: visando a necessidade de acompanhamento dos serviços em 
andamento pela contratada do CT 42/2019, proceder à fiscalização em 
Mosqueiro (distrito de Belém) da o.s. 033/2021 referente ao Programa 
asfalto por todo o Pará.
NoME: Jonatas soares Pereira, Matrícula nº. 57202050/2; cargo/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido distrito.
dEstiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 19/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 796996
Portaria Nº. 0460/2022, de 09 de Maio 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 2022/552131, de 06/05/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Wlyelison Barbosa cereja, Matrícula nº. 5951197/2; cargo/função: 
coordenador de Núcleo regional.
oBJEtivo: visando a necessidade de acompanhamento dos serviços em 
andamento, do convênio 031/2021, para confecção de relatório para sub-
sidiar a análise de Prestação de contas encaminhada pela convenente.
NoME: Jonatas soares Pereira, Matrícula nº. 57202050/2; cargo/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com o servidor desta sEdoP, ao Município 
de tucuruí/Pa.
dEstiNo: tucuruí/Pa.

diárias: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 25 a 26/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 796989
Portaria Nº. 0459/2022, de 09 de Maio 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 2022/554036, de 06/05/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: cristina de farias Guedes vieira, Matrícula nº. 54197891/4; cargo/
função: diretor.
oBJEtivo: acompanhar o sr. secretário na assinatura da ordem de servi-
ço para drenagem e Pavimentação asfáltica de vias urbanas no Município.
dEstiNo: castanhal/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 03/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 796991
Portaria Nº. 0461/2022, de 09 de Maio 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 2022/554168 de 06/05/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: leo cristiano da costa santos, Matrícula nº. 5965143/1; cargo/
função: técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJEtivo: realizar visita técnica na obra de revitalização do cemité-
rio do setor vila Nova na sede do Município de rio Maria/Pa – convênio 
021/2022, na obra de construção da Praça são cristovão, no Município de 
Breu Branco/Pa- convênio 046/2021, na obra de implantação do sistema 
de abastecimento de água, no Município de Piçarra/Pa- contrato 043/2021, 
na obra de construção do Mercado Municipal, no Município de itupiranga/
PA- Contrato 020/2021, e Realizar relatório fotográfico atendendo a so-
licitação da coPc para liberação da parcela do convênio 055/2018, no 
Município de conceição do araguaia/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com o servidor desta sEdoP, aos referidos Municípios.
dEstiNo: Breu Branco/ itupiranga/ rio Maria/ Piçarra/ conceição do araguaia/Pa.
diária: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 16 a 20/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 796987
Portaria Nº. 0472/2022, de 11 de Maio 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 2022/572045, de 10/05/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos andré da silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJEtivo: fiscalização na obra de construção de três Pontes de concreto 
na sede do Município de Mãe do rio/Pa.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº 5550/1; cargo/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dEstiNo: Mãe do rio/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 24/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 797375



diário oficial Nº 34.968   155Quinta-feira, 12 DE MAIO DE 2022

..

FÉrias
.

Portaria N° 0457/2022, de 09 de Maio de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE dEsENvolviMENto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/525243, de 02/05/2022 e os 
termos do Memorando nº. 025/2022/disEt/sEdoP, de 02/05/2022.
r E s o l v E:
i - traNsfErir, por necessidade de serviço, 30 (trinta) dias de férias 
do servidor alEXaNdrE JosÉ alMEida dE alENcar, matrícula nº. 
5907413/3, ocupante do cargo de diretor; para o período de 01/12/2022 
a 30/12/2022, anteriormente concedida através da Portaria nº. 
0317/2022, de 04/04/2022, publicada no doE n° 34.923, de 06/04/2022, 
referente ao período aquisitivo 01/05/2021 a 30/04/2022.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 797075

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 74/2019.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, passando o 
valor global para r$6.899.999,04 (seis milhões e oitocentos e noventa 
e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos), re-
presentando um aumento na ordem de 10,958519% em relação ao valor 
inicial do contrato.
data de assinatura: 11.05.2022.
contratada: Bauminas Química N/NE ltda. cNPJ: 23.647.365/0007-01.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 797341
12º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 39/2018.
objeto: Prorrogação do prazo de execução das obras e dos serviços 
por mais 04 (quatro) meses, iniciando em 12.04.2022, encerrando em 
11.08.2022, e o prazo de vigência contratual por mais 04 (quatro) meses, 
iniciando em 12.07.2022, encerrando em 11.11.2022.
data de assinatura: 11.05.2022.
contratada: consórcio carmona-armando cunha. cNPJ: 30.188.355/0001-46.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 797328
7º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 33/2018.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, passando valor 
global de r$8.556.320,00 (oito milhões e quinhentos e cinqüenta e seis mil 
e trezentos e vinte reais), para r$9.151.630,00 (nove milhões e cento e 
cinquenta e um mil e seiscentos e trinta reais), representando um aumento 
na ordem de 6,937287% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 11.05.2022.
contratada: sabará Químicos e ingredientes s/a. cNPJ: 12.884.672/0001-96.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 797347
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2019.
objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência contratual por mais 
12 (doze) meses, ambos iniciando em 10.04.2022, encerrando em 09.04.2023.
data de assinatura: 06.04.2022.
contratada: servpred serviços Predial e ambiental 
ltda. cNPJ: 13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 796749
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 061/2022 - Presi
  o dirEtor PrEsidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
  r E s o l v E:
1. disPENsar o senhor roBErto do EsPirito saNto NicodEMos, Ma-
trícula nº 5949585/3, da função em comissão de assessor de diretoria, a 
contar de 12/05/2022.
2. Esta Portaria entra em vigor a contar de 12/05/2022.

dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 10 de maio de 2022.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 796933
Portaria N.º 062/2022 - Presi
  o dirEtor PrEsidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
  r E s o l v E:
1. dEsiGNar a senhora EliZ UcHoa dE liMa, para assumir a função em comis-
são de Assessor de Diretoria, atribuindo-lhe a gratificação inerente a esta Funçã
2. Esta Portaria entra em vigor a contar de 17.05.2022.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 10 de maio de 2022.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 796935
Portaria N.º 059/2022 – Presi
o dirEtor PrEsidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará-coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNsidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/536216, que tra-
ta do afastamento da titular da Gerência da célula Executiva de controle de 
contratos – cEcco, caroliNa liMa dos saNtos da costa, Matrícula nº 
57194824/1, no período de 01 a 15.06.2022, por motivo de gozo de férias.
r E s o l v E:
1. dEsiGNar o Gerente da célula Executiva de avaliação e orçamento, 
NEY fiGUEirEdo saBatHE, Matrícula nº 5959178/1, para responder pela 
cEcco, no período acima citado, cumulativamente.
1. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria, a contar de 01.06.2022, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 27 de abril de 2022.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 796883
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

..

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 09
eXercÍcio: 2022
oBJEto do coNtrato: contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de outsourcing de solução de impressão, reprografia, 
digitalização de documentos.
data dE assiNatUra: 10/05/2022.
valor: r$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
viGÊNcia: 10/05/2022 a 09/05/2023.
orÇaMENto:

ProG. de traBaLHo desPesa FoNte aÇÃo PL. iNterNo
48101.19.122.1297.8338 339039 0124008794 274691 4120008338-c

coNtratado: PriNt solUtioN sErvicos dE ProcEssaMENto dE do-
cUMENtos ltda (cNPJ: 07.928.901/0001-97).
ENdErEÇo: av. alcindo cacela nº 350 - Umarizal, cEP: 66060-000, Betém/Pa.
ordENadora: EdilZa JoaNa olivEira foNtEs

Protocolo: 796760

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de recoNHeciMeNto de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 004/2022
o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por inter-
médio da secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 08.978.226/0001-73, rEcoNHEcE a inexigibilidade de licitação nº 
04/2022 para a contratação do instituto de Educação tecnológica avança-
da da amazônia ltda – iEtaaM, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 10.240.737/0001-35.
objeto: o objeto da presente inexigibilidade consiste na prestação sEr-
viÇo dE EdUcaÇÃo ProfissioNal EM cErtificaÇÃo ProfissioNal: 
oferta de vagas em processos de reconhecimento formal de saberes, co-
nhecimentos e competências profissionais necessárias à inserção no mun-
do do trabalho ou requeridos para o exercício profissional, obtidos a partir 
de experiências de vida, de educação e trabalho.
Fundamentação Legal e Justificativa de Inexigibilidade de Licitação: A pre-
sente contratação fundamenta-se no art. 25 da lei nº 8.666/93, conside-
rando o valor para contratação.
valor total: r$ 7.650,000,00 (sete milhões seiscentos e cinquenta mil reais)
recursos orçamentários: funcional Programática: 
48101.19.363.1501.8507; Elemento de despesa: 339039; ação: 271854; 
fonte: 0102000000 / 0124008794; Pi: 1010008507c.
diretor: dENilsoN BENEdito GoNcalvEs PiNHEiro

Protocolo: 796908
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.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 004/2022
A Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e tecnológica resolve ratificar o termo de inexigibilidade de lici-
tação nº 004/2022 para contratação do instituto de Educação tecnológica 
avançada da amazônia ltda – iEtaaM, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 10.240.737/0001-35.
valor total: r$ 7.650,000,00 (sete milhões seiscentos e cinquenta mil reais)
ordenadora: EdilZa JoaNa olivEira foNtEs

Protocolo: 796911
..

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica e FiNaNceira 
Nº 013/2022 – sectet/ UFoPa/ FadesP
coNVÊNio nº 013/2022
objeto: o presente convênio de cooperação tem por objetivo a atuação 
conjunta entre os participes, visando o apoio técnico e financeiro para a 
viabilização do Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão para apoio as aulas 
práticas do curso de Bacharelado em Engenharia sanitária e ambiental, 
conforme anexo 1 – Plano de trabalho.
valor: r$ 454.604,55 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e 
quatro reais e cinquenta e cinco centavos).
dotação orçamentária:
funcional Programática: 48101.19.364.1506.8866
Elementos de despesas: 335041/445042
ação: 274083
fonte: 0124008794
Pi: 101.000.8866c
Pi: 101.000.8866X
data de assinatura: 11/05/2022
Período de vigência: 11/05/2022 a 10/05/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica- sEctEt. (cNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
Universidade federal do oeste do Pará - UfoPa (cNPJ nº 11.118.393/0001-59)
fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa - fadEsP (cNPJ nº 
05.572.870/0001-59), como interveniente.
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, secretária de Estado/sEctEt

Protocolo: 797269

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 373 de 11 de Maio de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/555556.
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor 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 o colaborador eventual 
a viajar aos municípios de Mãe do rio-Pa, aurora do Pará-Pa, ipixuna do 
Pará e Paragominas-PA; no período de 23 a 26/05/2022, afim de viabilizar 
sua participação nas visitas técnicas, conforme demanda do ProGraMa 
forMa Pará, nos referidos municípios.
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 11 de maio de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 797158
Portaria Nº 371 de 11 de Maio de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/568978.
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora EdilZa JoaNa olivEira foNtEs, identidade funcio-
nal nº 57176393/5, ocupante do cargo de secretária de Estado, 1/2 ( meia) 
diária, para atender despesas com a viagem ao município de Marabá-Pa, no 
dia 13/05/2022, a fim de participar pela manhã: Entrega de cozinha comu-
nitária em Xinguara-PA, entrega da Escola Estadual de Educação profissional 
e Tecnológica de Xinguara. Entrega de certificados Profissionais do Programa 
“Qualifica Pará”. Em Rio Maria Inauguração da iluminação do Estádio Municipal 
aranhão e assinatura de ordem de serviço para drenagem e pavimentação 
asfáltica de vias urbanas no Município de rio Maria.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 11 de maio de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 796914
Portaria Nº 372 de 10 de Maio de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/559730.

r E s o l v E:
i – aUtoriZar os servidores JENiffEr WalKiriaM E silva GalvÃo, 
identidade funcional nº 54197017/3, ocupante do cargo de assessor téc-
nico, lotada no Gabinete do secretário/ascoM; o colaborador eventual 
rafaEl aMaral cardoso, c.P.f. nº 016.601.592-02, a viajarem ao mu-
nicípio de Breu Branco-Pa, no período de 27/05 a 30/05/2022, para di-
vulgação e acompanhamento do Prosel 2022 do forma Pará, bem como o 
treinamento dos fiscais e entrevistas em rádios locais; e ADAILTON SOUZA 
do rosario, identidade funcional nº 5964602/1, ocupante do cargo de 
Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que con-
duzirá a servidora do Gabinete do secretário e o colaborador eventual ao 
referido município.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores e o colaborador eventual 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 10 de maio de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 796926
Portaria Nº 369 de 10 de Maio de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o processo nº 2022/558229.
r E s o l v E:
i – autorizar os servidores Priscila carvalHo castro, identidade fun-
cional nº 5947233/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada no Gabinete do 
secretário/ascoM; Eda Maria dE olivEira foNtEs, identidade funcio-
nal nº 57176277/7, ocupante do cargo de coordenador, lotado na secre-
taria de Planejamento e administração – sEPlad, a viajar aos municípios 
de santarém Novo, Primavera e Quatipuru no Estado do Pará, no período 
de 17/05 a 20/05/2022, com objetivo de realizar visita técnica a fim de 
atender demanda do Prosel 2023 do ProGraMa forMa Pará; e alMir 
fErNaNdEs PiNHEiro, identidade funcional nº 8005717/1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá as servidoras aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 10 de maio de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 796929
Portaria Nº 370 de 11 de Maio de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/551773.
r E s o l v E:
i – aUtoriZar o servidor diEGo coiMBra dos saNtos, identidade fun-
cional nº 5966032/1, ocupante do cargo de assessor técnico, lotado no 
Gabinete da secretária, a viajar ao município de Parauapebas-Pa, no perí-
odo de 16 a 18/06/2022, para realizar visita técnica no referido município, 
conforme demanda do ProsEl 2023 do ProGraMa forMa Pará.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 11 de maio de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 796876

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 075/2022 - oBJEto: inclusão de fonte de dotação or-
çamentaria para o Exercício 2022, do valor da contrapartida, conforme 
informado na sequência 106 - data da assiNatUra: 10/05/2022 – tEd 
: 01/2020 - sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolviMENto UrBaNo 
E oBras PUBlica - sEdoP - valor Para o EXErcÍcio dE 2022 - r$ 
19.916.336,00 - recursos: 0131 – r$ 19.315.336,00 / 0331 – r$ 1.000,00 
/ 4101 –  r$ 600.000,00 -  ordenador de despesa – Marcos aNtoNio 
BraNdÃo da costa.

Protocolo: 797138
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..

diÁria
.

Portaria Nº 224, de 11 de Maio de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBENs ortiZ dE alMEida JUNior, técnico 
em telecomunicações, matrícula 73425, 10/05/2022 a 10/05/2022, à 
Belém-Pa/salinopolis/Belém-Pa, para completo da manutenção corretiva 
na Estação de salinopolis(sem Pernoite). ordenador: Marcos aNtoNio 
BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 225, de 11 de Maio de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) Marcio NoNato cHaME rodriGUEs, técnico 
em telecomunicações, matrícula 734276, 10/05/2022 a 10/05/2022, à 
Belém-Pa/salinopolis/Belém-Pa, para completo da manutenção corretiva 
na Estação de salinopolis(sem Pernoite). ordenador: Marcos aNtoNio 
BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 226, de 11 de Maio de 2022 -
diária ao(à) colaborador(a) faBio aUGUsto NUNEs Bastos, aNalista 
dE sUPortE, matrícula 73170 , 10/05/2022 a 10/05/2022, à Belém-Pa/
salinopolis/Belém-Pa, para completo da manutenção corretiva na Estação 
de salinopolis(sem Pernoite). ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 227, de 11 de Maio de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBENs ortiZ dE alMEida JUNior, técnico 
em telecomunicações, matrícula 73425, 09/05/2022 a 09/05/2022, à 
Belém-Pa/são domingos do capim/Belém-Pa, para Manutenção corretiva 
na Estação de são domingos do capim (sem Pernoite). ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 228, de 11 de Maio de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) faBio aUGUsto NUNEs Bastos, aNalista 
dE sUPortE, matrícula 73170 , 09/05/2022 a 09/05/2022, à Belém-
Pa/são domingos do capim/Belém-Pa, para Manutenção corretiva na 
Estação de são domingos do capim (sem Pernoite). ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 796961

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 362/GePs/setUr de 11 de Maio de 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/570311;rEsolvE:i – con-
ceder suprimento de fundos ao servidor WasHiNGtoN BErG sENa cor-
rÊa, Matrícula: 57175956/6, cPf: 748.425.102-00, ocupante do cargo de 
coordenador do Núcleo de controle interno.ii – o valor do suprimento 
corresponde a r$ 700,00 (setecentos reais), para atender a despesas de 
classificação: 339033 – (Passagem e locomoção),O valor referido no item 
ii vincula-se ao seguinte prazo:a utilização do suprimento de fundos será 
no período de 30 (trinta) dias após a data de recebimento, para prestação 
de contas em 15 (quinze) dias após sua aplicação.ordENador:aNdEr-
soN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 797193

.

.

diÁria
.

Portaria 361/GePs/setUr de 11 de Maio de 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/569269;rEsolvE: conceder 
02 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor: WASHINGTON BERG SENA COR-
rÊa, Matrícula: 57175956/6, coordenador do Núcleo de controle interno.
oBJ: acompanhamento do processo licitatório.dEstiNo: salinópolis/Pa.PE-
rÍodo: 18 a 20/05/2022.ordENador:aNdErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 797180

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 226/2022/GGP/dPG, de 10 de Maio de 2022.
considerando o Processo nº. 2022/558906-dPG, de 08/05/2022. rEsolvE: 
interromper a licença Prêmio da servidora Pública Natalia coUto dias da 
silva, id funcional 57195075/ 2, publicada no d.o.E 34.911 de 29 de março 
de 2022, referente ao triênio 2011/2014, sendo 11/04/2022 a 10/05/2022, a 
contar de 30/04/2022, restando 10(dez) dias que deverão ser usufruídos em 
momento oportuno. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 796946

..

errata
.

rePUBLicaÇÃo Por iNcorreÇÃo
coNtrato Nº: 019/2022
Processo Nº 2016/526744 dPPa
ModalidadE dE licitaÇÃo: disPENsa dE licitaÇÃo Nº 05/2022-dPE
PartEs: dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e o senhor JaiME PirEs dE olivEira, inscrito no 
cPf/Mf sob o nº 777.158.532-91.
oBJEto: o objeto do presente instrumento é a locação de imóvel não resi-
dencial para funcionamento da defensoria Pública do Pará, sede regional 
do Guamá, endereço: rua Hernani lameira, nº 507, bairro centro, casta-
nhal, cEP: 68.740-008.
data assiNatUra: 12/04/2022. valor MENsal: r$ 7.500,00.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458; Natureza da despesa: 
339036; fonte: 0101; Plano interno (Pi): 1050008458c; GP Pará: 273597
viGÊNcia: o prazo de locação será de 05 (anos) anos a contar da data da 
assinatura do presente instrumento contratual.
locador: JaiME PirEs dE olivEira, cPf/Mf 777.158.532-91.
ENdErEÇo do locador: avenida Universitária, 13, Quadra 8, lote 13, 
campo Belo, castanhal/Pa, cEP. 68740-001.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo – defensor Público Geral.
PUBLicado No doe 34.932 de de aBriL de 2022. Protocolo: 784497

Protocolo: 797301

.

.

coNtrato
.

coNtrato N.º 028/2022
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 011/2021-tcM/Pa
Processo/ProtocoLo Nº. 2022/373.379
PartEs: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa cENtra MÓvEis s.a cNPJ/Mf nº 25.071.568/0001-24
oBJEto: fornecimento de mobiliário para atender as necessidades da dP/
PA, conforme especificados no Termo de referência – anexo i do Pregão 
Eletrônico nº 011/2021/tcM/Pa .
data assiNatUra: 10/05/2022.
viGÊNcia: contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma prevista no inciso ii do 
art. 57 da lei.nº 8.666/93.
valor: total de r$ 511.296,14 (quinhentos e onze mil duzentos e noventa 
e seis reais com quatorze centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária.
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1492.8441; Natureza da despesa: 
449052; fonte: 0101; Plano interno (Pi): 1050008441E.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rEsPoNsávEl da coNtratada: raissa BoNNa colarEs MorEira cPf. 
nº 751.880.232-53
ENdErEÇo da coNtratada: rodovia Br 116, nº 11760, Km 142, primei-
ro andar, são cristovão, cEP: 95.059-520 caxias do sul/rs.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo–defensor Público Geral.

Protocolo: 797100
coNtrato N.º 027/2022
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 0053/2022-PGe/aP
Processo/ProtocoLo Nº. 2022/271.805
PartEs: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a empresa tElEfÔNica Brasil s.a, cNPJ/Mf nº 02.558.157/0001-62.
oBJEto: fornecimento de chips de dados Móveis (sMP com Pacote de 
20GB/Mensal) e fornecimento de solução de Gerenciamento e segurança 
de dispositivos Móveis, nos termos e quantitativos presentes no e Edital, 
termo de referência e seus anexos.
data assiNatUra: 09/05/2022.
viGÊNcia: o contrato terá vigência por 12 (doze) meses a partir da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos perío-
dos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso ii do art. 57 
da lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.
valor: total de r$ 71.100,00 (setenta e um mil e cem reais)
dotaÇÃo orÇaMENtária.
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458; Natureza de despesa: 
339040; fonte: 0101; Plano interno (Pi): 1050008458c; Gp Pará: 273599
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rEsPoNsávEl da 
coNtratada: ricardo JosÉ fiGUEira. cPf/Mf: 411.820.728-10, e 
aQUilEs alcaNtara cHaN cPf. nº 972.828.047-53
 ENdErEÇo da coNtratada: avenida Engenheiro luiz carlos Berrini n.º 
1376, Bairro: cidade Monções cEP: 04571-936 – são Paulo /sP.
ordENador: João Paulo carneiro Gonçalves ledo – defensor Público Geral

Protocolo: 797098
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 003/2022
coNtrato Nº: 016/2019
Processo Nº 2019/111.853 – dP/Pa.
PartEs: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa iMPErador solUÇÕEs coMErcio E sErviÇo ltda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 15.748.437/0001-85.
oBJEto: o objeto deste termo aditivo ao contrato supramencionado é 
a ProrroGaÇÃo do PraZo dE viGÊNcia, inicialmente estabelecido na 
CLÁUSULA OITAVA do contrato firmado, por mais 12 (doze) meses, a con-
tar de 10/05/2022 a 10/02/2023.
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data assiNatUra: 05/05/2022
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458 Elemento de despesa: 
339039 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c GP. Pará: 273623
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rEsPoNsávEl da coNtratada: lEaNdro Pissolati,.
cPf/Mf: 722.528.806-78.
ENdErEÇo da EMPrEsa: travessa almirante Wandenkolk, Nº 183 – Uma-
rizal – Belém – Pa cEP 66055-045..
ordENador JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo – defensor Público Geral

Protocolo: 796931

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo
Modalidade: Cotação Eletrônica
Número: 01/2022.
Processo: 2022/426258
objeto: aQUisiÇÃo dE Kit Pin Esmaltado vem com 1.200 (um mil e duzen-
tas) unidades, no formato do estado do Pará com fundo gradiente e logo da 
Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme as especificações descritas 
no termo de referência.
Entrega do Edital: http://web.banparanet.com.br/cotacao ou www.com-
praspara.pa.gov.br ou ainda na defensoria Pública do Pará sito a rua Pa-
dre Prudêncio, nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento 
de qualquer taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela 
empresa interessada ou por meio de solicitação via e-mail: licitação@de-
fensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 12/05/2022.
local de abertura: http://web.banparanet.com.br/cotacao
data da abertura: 17/05/2022. Hora da abertura: 08h00min (Horário de 
Belém).
coordenador da cotação Eletrônica: Eduardo tathuhiro Nakata
orçamento:
(Programa de trabalho: 03.122.1447.8458. fonte de recursos: 0101. Elemento 
de despesa: 339030. Plano interno: (Pi): 105008458c. GP Pará: 273595).
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo – defensor Público Geral

Protocolo: 797122

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo No dia 10 de maio de 
2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 
defensor Público Geral do Estado do Pará, adJUdica e HoMoloGa o 
ProcEsso Nº: 2021/1331031, Pregão Eletrônico srP Nº 002/2022-
dPE/Pa, cujo objeto é registro de Preços para futura contratação de 
empresa especializada no aGENciaMENto dE viaGENs aÉrEas, ro-
doviárias E flUviais, compreendendo os serviços de emissão, re-
marcação e cancelamento de passagens para a defensoria Pública do 
Estado do Pará – dPE, conforme condições e exigências constantes no 
Edital e seus anexos, tendo como vencedora do certame para o Grupo 
01 e item 01 as empresas: - HZ-coMErcio, locacao E PrEstacao 
dE sErvicos dE aGENcia, (cNPJ: 11.328.625/0001-01), venceu o 
Grupo 01, pelo valor global de r$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos 
reais). - sX tEcNoloGia E sErvicos corPorativos EirEli (cNPJ: 
14.278.276/0001-40), venceu o item 01, pelo valor global de r$ 5,00 
(cinco reais). Belém/Pa, 10 de maio de 2022. JoÃo PaUlo carNEiro 
GoNÇalvEs lEdo defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 797029

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 002/2022 - dPPa
Processo Nº 2022/277593 dPe
PartEs: dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará e a Escola sUPE-
rior da aMaZÔNia dE aBaEtEtUBa – EsaMaZ., doravante denominada 
EsaMaZ, mantida pela facUldadEs iNtEGradas caraJás s/c ltda – 
EPP, c.N.P.J. N.º 11.306.033/0001-80.
oBJEto: Este convênio convênio objetiva estabelecer as condições indispen-
sáveis à viabilização de concessão de estágio de complementação educacio-
nal, pela defensoria Pública do Estado do Pará, à alunos regularmente matri-
culados na graduação e Pós–graduação, e com efetiva frequência em relação 
aos cursos e programas de ensino ministrados pela instituição de Ensino.
viGÊNcia: o presente convênio tem vigência por 05 (cinco) anos, conta-
dos a partir da data de sua assinatura.
valor: Não haverá transferência de recursos entre os convenentes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
data da assiNatUra: 09.05.2022.
ordENador rEsPoNsávEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlEto das PartEs: defensoria Pública do Estado do Pará 
(trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-080) e 
Escola sUPErior da aMaZÔNia dE aBaEtEtUBa – EsaMaZ., doravante 
denominada EsaMaZ, mantida pela facUldadEs iNtEGradas caraJás 
s/c ltda – EPP (avenida lauro sodré, nº 560, centro, cEP: 68440-000, 
abaetetuba/Pa).

Protocolo: 796923

coNVÊNio N° 001/2022 - dPPa
Processo Nº 2022/170477dPe
PartEs: dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará e a Escola sU-
PErior da aMaZÔNia, doravante denominada EsaMaZ, mantida 
pela Escola sUPErior da aMaZoNia s/c ltda - EsaMaZ, c.N.P.J. 
n.º 05.118.130/0001-47.
oBJEto: Este convênio objetiva estabelecer as condições indispensáveis à 
viabilização de concessão de estágio de complementação educacional, pela 
defensoria Pública do Estado do Pará, à alunos regularmente matrículados 
na graduação e Pós–graduação, e com efetiva frequência em relação aos 
cursos e programas de ensino ministrados pela instituição de Ensino.
viGÊNcia: o presente convênio tem vigência por 05 (cinco) anos, conta-
dos a partir da data de sua assinatura.
valor: Não haverá transferência de recursos entre os convenentes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
data da assiNatUra: 09.05.2022.
ordENador rEsPoNsávEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlEto das PartEs: defensoria Pública do Estado do Pará 
(trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-080) e 
Escola sUPErior da aMaZÔNia, doravante denominada EsaMaZ, man-
tida pela Escola sUPErior da aMaZoNia s/c ltda - EsaMaZ (travessa 
são Pedro, nº 544, campina, cEP: 66.023-710, Belém/Pa).

Protocolo: 796905
.

diÁria
.

Portaria 826/2022 - da,11/05/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao servidor adEildo saNtos dos saNtos, 
matrícula 0035785, cargo Motorista, objetivo coNdUZir dEfENsor 
PÚBlico rENaN fraNÇa cHErMoNt. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de aBaEtEtUBa a caPaNEMa, 
período 04/05/2022 a 05/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 796963
Portaria 825/2022 - da,11/05/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rENaN fraNca cHErMoNt 
rodriGUEs, matrícula 5931566, objetivo atUar EM sEssÃo dE triBUNal 
do JÚri. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de aBaEtEtUBa a caPaNEMa, período 04/05/2022 a 05/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 796959
Portaria 824/2022 - da,11/05/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor EtElviNo QUiNtiNo MiraNda 
dE aZEvEdo, matrícula 57191032, objetivo faZEr visita dE iNsPEÇÃo 
No NÚclEo rEGioNal do araGUaia - rEdENÇÃo. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
rEdENÇÃo, período 23/05/2022 a 26/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 796953
Portaria 827/2022 - da,11/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor aNdrEY NUNEs castro 
scHWaNKE, matrícula 1429442, cargo Motorista, objetivo lEvar 
EQUiPaMENtos Pra GEMaP E PEGar MatErial dE EXPEdiENtE/
coNsUMo Para rEGioNal do caEtÉ. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a BElEM, 
período 10/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 796966
Portaria 828/2022 - da,11/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) 
ao servidor claUdivaN Barros dos rEis, matrícula 20463, cargo 
Motorista, objetivo coNdUZir dEfENsor PÚBlico lUis MarcElo 
MacEdo dE soUZa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a roNdoN do Pará, 
período 05/05/2022, 12/05/2022, 19/05/2022, 26/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 796975
Portaria 821/2022 - da,11/05/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor david olivEira PErEira da 
silva, matrícula 5895999, objetivo acoMPaNHar o dEfENsor PÚBlico-
GEral Na iNaUGUraÇÃo da UsiPaZ, alÉM da visita iNstitUcioNal 
Na dEfENsoria dE caNaÃ dos caraJás. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a caNaÃ 
dos caraJás, período 17/05/2022 a 18/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 796856
Portaria 820/2022 - da,11/05/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor aNtoNio carlos dE aNdradE 
MoNtEiro, matrícula 3083527, objetivo faZEr visita dE iNsPEÇÃo 
Na rEGioNal do BaiXo aMaZoNas - saNtarEM. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
saNtarÉM, período 23/05/2022 a 25/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 796850
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Portaria 823/2022 - da,11/05/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) à servidora Natalia saNtos raMoa farias, matrícula 
59638891, cargo assEssora dE coMUNicaÇÃo, objetivo acoMPaNHar o 
dEfENsor PÚBlico-GEral Na iNaUGUraÇÃo da UsiPaZ, alÉM da visita 
iNstitUcioNal Na dEfENsoria dE caNaÃ dos caraJás. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a caNaÃ dos 
caraJás, período 17/05/2022 a 18/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 796867
Portaria 822/2022 - da,11/05/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor Joao PaUlo carNEiro 
GoNcalvEs lEdo, matrícula 57193641, objetivo ParticiPar da 
iNaUGUraÇÃo da UsiPaZ, alÉM da visita iNstitUcioNal Na 
dEfENsoria dE caNaÃ dos caraJás. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a caNaÃ dos 
caraJás, período 17/05/2022 a 18/05/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 796861

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL Nº 01/2022-ce/dP-Pa, VisaNdo a HaBiLitaÇÃo ao car-
Go de oUVidor(a)-GeraL da deFeNsoria PÚBLica do estado 
do ParÁ Para o BiÊNio 2022/2024.
o PrEsidENtE da coMissÃo ElEitoral iNstitUÍda PEla rEsolUÇÃo 
csdP N° 318/2022, dE 04 dE Maio dE 2022, do coNsElHo sUPErior 
da dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará torNa PÚBlico que se 
encontra aberto o prazo para a inscrição das cidadãs e dos cidadãos que 
desejarem se habilitar ao cargo de ouvidor(a)-Geral da defensoria Pública 
do Estado do Pará, bem como, das entidades civis que desejarem se ha-
bilitar para, representando a sociedade civil, participarem da formação da 
lista tríplice para a escolha do(a) ouvidor(a)-Geral da defensoria Pública 
do Estado do Pará, para o biênio 2022/2024.
o prazo para a habilitação dos interessados (cidadãos e entidades civis) 
será no período das 08h00 do dia 30.05.2022 até às 23h59min do dia 
10.06.2022, devendo os requerimentos de inscrições, cujos modelos estão 
anexos à resolução csdP N° 318/2022, dE 04 dE Maio dE 2022, junta-
mente com a documentação exigida pela referida resolução administrativa, 
serem enviados para o e-mail: eleicoesouvidoria.dppa@gmail.com .
o cronograma com os prazos para habilitação dos interessados e para es-
colha do(a) ouvidor(a)-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará en-
contra-se no anexo deste edital. Para conhecimento público, as regras do 
presente edital serão divulgadas na audiência pública a ser realizada no 
dia 26.05.2022, no site (http://www.defensoria.pa.def.br/portal/default.
aspx), fixado no mural da sede da Defensoria Pública do Estado do Pará, e 
ainda publicado no Diário Oficial do Estado do Pará.
Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
carlos Eduardo Barros da silva
Presidente da comissão Eleitoral
aNeXo i do editaL Nº 01/2022-ce/dP-Pa
croNoGraMa do Processo de escoLHa do(a) oUVidor(a)-
GeraL da dP-Pa, Para o BiÊNio 2022/2024.

Publicação do edital 12 de maio de 2022

audiência pública 26 de maio de 2022.

inscrição de cidadãos(ãs) e entidades civis início: 8h0min do dia 30 de maio de 2022 até às 23h59min 
do dia 10 de junho de 2022.

divulgação da lista preliminar de cidadãos(ãs) e entidades 
civis habilitadas 14 de junho de 2022.

impugnações à lista preliminar de cidadãos(ãs) e entida-
des civis habilitadas dias 15 e 16 de junho de 2022.

defesa às impugnações dias 17, 20 e 21 de junho de 2022.

Publicação do resultado das impugnações e lista definitiva 
dos cidadãos(ãs) e entidades habilitadas. 23 de junho de 2022.

Prazo para interposição de recursos em face da lista 
definitiva, dirigidos ao Conselho Superior. dias 24, 27 e 28 de junho de 2022.

sessão para escolha da lista tríplice pela
sociedade civil. 9h00min do dia 30 de junho de 2022.

sessão do conselho superior para arguição e escolha 
do(a) ouvidor(a)-Geral da defensoria Pública do Pará. 04 de julho de 2022.

aNeXo ii do editaL Nº 01/2022-ce/dP-Pa
HaBiLitaÇÃo do(a) oUVidor(a)-GeraL da deFeNsoria PÚBLi-
ca do ParÁ Para o BiÊNio 2022/2024.

da Habilitação ao cargo de ouvidor(a) Geral da defensoria Pública do estado do Pará

avaliador(a)

Ficha de avaliação individual de candidato(a)

i
t
e
M

Documentos Comprobatórios

documentos apresentados

sim Não

1 registro Geral - rG   
2 cPf   
3 certidão negativa justiça eleitoral   
4 certidão negativa justiça estadual- criminal   
5 certidão negativa justiça federal - criminal   
6 certidão negativa justiça militar do Estado   
7 certidão negativa justiça militar da União   
8 registro de órgão de classe   

9

declaração informando que não possuirá na data da 
posse cargo ou função remunerada, cargo eletivo ou 
em comissão, em qualquer uma das esferas da admi-
nistração pública municipal, estadual ou federal, direta 

ou indireta, em qualquer esfera de poder.

  

10 cópia de diploma de nível superior   
11 currículo   

12 carta de apresentação e de intenções que comprovem 
sua atuação social.   

13 declaração de concordância pelo(a) cidadão(ã) das 
regras editalícias ao cargo de ouvidor(a)-Externo(a).   

14
declaração de preenchimento de todos os requisitos 
pelo(a) cidadão(ã), das regras editalícias ao cargo de 

ouvidor(a)-Externo(a).
  

15 Pedido de habilitação de candidato(a) ao cargo de 
ouvidor(a)-Externo(a).   

i
t
e
M

requisitos para habilitação ao cargo

requisitos atendidos?

 sim  Não

1
ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a) ou 

português(a) amparado pela reciprocidade de direitos 
consignada na legislação específica.

  

2 Estar no pleno exercício dos direitos políticos e quite 
com as obrigações eleitorais.   

3 Estar quite com as obrigações militares, se candidato 
do sexo masculino.   

4

Não incidir na hipótese de inelegibilidade disposta na 
parte final do § 4º, do art. 14, da Constituição Federal 

no que couber. (são inelegíveis os inalistáveis e os 
analfabetos).

  

5  ser moralmente idôneo(a) e possuir reputação ilibada.   

6

Não ocupar, por ocasião da posse no cargo de 
ouvidor(a)-Geral, cargo eletivo ou em comissão, em 
qualquer uma das esferas da administração Pública 

Municipal, Estadual ou federal, direta ou indireta, em 
qualquer esfera de poder.

  

7 Não cumular o cargo de ouvidor(a)-Geral com outra 
função remunerada.   

8 Possuir atuação social comprovada por, no mínimo, 
01 (um) ano.   

9

Possuir diploma, registrado, de conclusão de curso de 
nível superior em bacharelado/licenciatura, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEc);

  

10 Não ser dirigente de Partido Político a pelo menos 1 
(um) ano antes da candidatura.   

11 ter mais de 30 anos de idade na data da posse.   

Parecer e recomendações do avaliador(a):   
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aNeXo iii do editaL Nº 01/2022-ce/dP-Pa
iNscriÇÃo e HaBiLitaÇÃo da eNtidade Para as eLeiÇÕes 
do(a) oUVidor(a)-GeraL da deFeNsoria PÚBLica do ParÁ 
Para o BiÊNio 2022/2024.

iteM documentos

1 cópia do Estatuto social ou documento de instituição e ata de eleição de diretoria;

2 comprovação de atuação por qualquer meio legítimo (documentos, fotos, publicações e quaisquer outros) por, 
no mínimo, 03 anos.

3

comprovação de atuação, por qualquer meio legítimo (documentos, fotos, publicações e quaisquer outros), 
nas áreas de promoção da defesa do Estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana, a 

redução das desigualdades sociais, combate a discriminação racial, a prevalência e efetividade dos direitos 
humanos, a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e adolescente, do idoso, da pessoa com 
deficiência, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que 

mereçam proteção especial do Estado e ainda possuir afinidade com os objetivos e finalidades da Defensoria 
Pública.

4 declaração de concordância pelo representante da entidade das regras editalícias ao cargo de ouvidor(a)-Ex-
terno(a).

5 declaração de preenchimento de todos os requisitos pela entidade, das regras editalícias ao cargo de ouvi-
dor(a)-Externo(a)

6 Pedido de habilitação da entidade para participar do processo de formação da lista tríplice ao cargo de ouvidor 
(a) Geral da defensoria Pública do Estado do Pará

iteM requisitos para habilitação

1 Estar legitimamente constituída, com comprovação de atuação há pelo menos três anos;

2 Não possuir fins lucrativos;

3 Possuir abrangência estadual ou nacional;

4 apresentar estatuto da entidade civil, ata de eleição da diretoria, registrados ou não em cartório civil e, caso 
haja, cNPJ;

5

Que tenha por finalidade institucional, a promoção da defesa do Estado Democrático de Direito, a dignidade 
da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais, combate a discriminação racial, a prevalência e 
efetividade dos direitos humanos, a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e adolescente, 
do idoso, da pessoa com deficiência, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos 
sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado e ainda possuir afinidade com os objetivos e 

finalidades da Defensoria Pública.

Protocolo: 797194
..

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo À ata srP Nº 07/2021 – tcM/Pa
PreGÃo eLetrÔNico srP – 011/2021- tcM/Pa
Processo N.º 2022/373379 -dPe/Pa.
  a dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº. 34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de Belém, Estado do 
Pará, na rua Padre Prudêncio nº. 154, campina, cEP. 66.019-080, represen-
tada por seu defensor Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs 
lEdo, brasileiro, portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, ins-
crito no cPf sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e 
domiciliado nesta capital, usando de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela lei Estadual complementar nº 091/2014, de 13/01/2014;
coNsidEraNdo o andamento do ProcEsso N.º 2022/373379, que ob-
teve autorização para adesão pelo órgão gestor, como carona, na ata de 
registro de Preços 07/2021 – tcM/Pa, oriunda do Pregão Eletrônico nº 
011/2021- tcM/Pa do triBUNal dE coNtas dos MUNicÍPios do Esta-
do do Pará, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada 
no fornecimento de mobiliário, para atender as demandas da defensoria 
Pública do Estado do Pará;
  coNsidEraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, bem como, 
obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei federal nº 8.666/93.
  rEsolvE:
aderir a ata de registro de Preços 07/2021 – tcM/Pa, oriunda do Pregão 
Eletrônico nº 011/2021- tcM/Pa do triBUNal dE coNtas dos MUNÍciPios 
do Estado do Pará, na qualidade de carona, em virtude de estar demons-
trada por meio de cotação de preços a vantagem econômica para esta adesão.
coNtratada: cENtra MÓvEis s.a, inscrita no cNPJ sob o nº 
25.071.568/0001-24, com sede na rodovia Br 116, nº 11760, Km 142, 
primeiro andar, são cristovão, cEP: 95.059-520 caxias do sul/rs, fone: 
(54) 2108-9900.
valor: Global de r$ 511.296,14 (quinhentos e onze mil duzentos e no-

venta e seis reais com quatorze centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1492.8441
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008441E
data da assiNatUra: 10 de maio de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53 - defensor Público Geral.

Protocolo: 797092
terMo de adesÃo À ata srP Nº 77/2021 – PGe/aP
PreGÃo eLetrÔNico srP – 053/2021- PGe/aP
Processo N.º 2022/271805-dPe/Pa.
  a dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº. 34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de Belém, Estado 
do Pará, na rua Padre Prudêncio nº. 154, campina, cEP. 66.019-080, 
representada por seu defensor Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEi-
ro GoNÇalvEs lEdo, brasileiro, portador da carteira de identidade n° 
4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 
57193641, residente e domiciliado nesta capital, usando de suas atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual complementar nº 091/2014, 
de 13/01/2014;
coNsidEraNdo o andamento do ProcEsso N.º 2022/271805, que ob-
teve autorização para adesão pelo órgão gestor, como carona, na ata de 
registro de Preços 77/2021 – PGE/aP, oriunda do Pregão Eletrônico nº 
053/2021- PGE/aP da ProcUradoria GEral do Estado do aMaPá, 
objetivando a contratação de empresa para fornecimento de chips de da-
dos Móveis (sMP com Pacote de 20GB/Mensal) e fornecimento de solução 
de Gerenciamento e segurança de dispositivos Móveis, para atender as 
demandas da defensoria Pública do Estado do Pará;
  coNsidEraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, bem como, 
obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei federal nº 8.666/93.
  rEsolvE:
aderir a ata de registro de Preços 77/2021 – PGE/aP, oriunda do Pregão 
Eletrônico nº 053/2021- PGE/aP da ProcUradoria GEral do Estado 
do aMaPá, na qualidade de carona, em virtude de estar demonstrada por 
meio de cotação de preços a vantagem econômica para esta adesão.
coNtratada: tElEfÔNica Brasil s.a, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
02.558.157/0001-62, estabelecida na avenida Engenheiro luiz carlos Ber-
rini n.º 1376, Bairro: cidade Monções cEP: 04571-936 – são Paulo/sP.
valor: o valor do termo de contrato é de r$ 71.100,00.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458
Natureza de despesa: 339040
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008458c
Gp Pará: 273599
data da assiNatUra: 09 de maio de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53. - defensor

Protocolo: 797088

editaL Nº 05, de 11 de Maio de 2022.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 8º, Xi e Xviii, da lei complementar n° 54, de 7 de fe-
vereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 2022/573900, torNa 
PÚBlico o presente Edital dE coNvocaÇÃo dE aUdiÊNcia PÚBlica tendo 
por finalidade audiência destinada a tratar dos impactos socioambientais nos 
territórios das comunidades quilombolas e tradicionais de acará, abaetetuba, 
Moju e Barcarena, pela linha de transmissão lt 500 Kv tucuruí – Marituba c1 
e subestações associadas. as contribuições e/ou pedidos de esclarecimentos 
poderão ser encaminhados previamente, por escrito, com a devida identifica-
ção do postulante, até às 14h dos dias 12 a 17 de maio de 2022 (um dia antes 
da data marcada para a audiência pública), à sede da defensoria Pública ou 
por e-mail ou telefone: rua Hernani lameira, n. 507, centro, castanhal-Pa, 
cEP 68745-000, foNE/faX: 3721-2044 / 3721-3250 / (91) 97400-8155 (ce-
lular da defensoria agrária), e-mail: dpeagrariacastanhal@defensoria.pa.def.
br, sem qualquer prejuízo à formulação de nova manifestação oral ou escrita 
durante a audiência. o Edital com todas as informações estará disponível, na 
íntegra, no site http://www.defensoria.pa.def.br/portal/default.aspx , seção 
“legislação”, aba “Editais”.
João Paulo carneiro Gonçalves lédo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 797403
Portaria Nº 229/2022/GGP/dPG, de 11 de Maio de 2022.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Esta-
do do Pará, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 8°, i e viii, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 2006; conside-
rando a Portaria Nº 11/2022/GaB/dPG, de 11 de fevereiro de 2022, que criou força-
tarefa a fim de atender ao projeto Cidadania no Cárcere, bem como o que consta no 
Processo administrativo Eletrônico nº  2022/568206; rEsolvE:
designar os Membros abaixo relacionados para atuarem nos mutirões de 
atendimento do projeto “cidadania no cárcere” a serem realizados nos dias 
12 e 13 de maio de 2022, no centro de reeducação feminino (crf) localizado 
no Município de ananindeua, com prejuízo de suas atribuições ordinárias:
- MaYaNa Barros JorGE JoÃo;
- BrUNNo araNHa E MaraNHÃo;
- fraNcisco roBÉrio cavalcaNtE PiNHEiro filHo;
- alaN fErrEira daMascENo.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 797406
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..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

extrato do coNtrato Nº 028/2022/tJPa // Partes: triBUNal dE 
JUstiÇa do Estado do Pará e a empresa arrais sErvicos MEcÂ-
Nicos, coNstrUÇÃo, coNsErvacao E loGistica EirEli inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 07.346.264/0001-40// objeto do contrato: contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos 
automotores com e sem condutor, no âmbito do tribunal de Justiça do Esta-
do do Pará - tJPa. origem: Pregão Eletrônico de nº. 016/tJPa/2022// va-
lor do contrato: o valor global do presente contrato referente ao objeto 
licitado é de r$ 90.000,00 (noventa mil reais), durante o período de 24 
(vinte e quatro) meses //dotação orçamentária: Programas de trabalho: 
02.122.1421.8193, 8194 e 8195, 02.122.1421.8659, 8669 e 8670, Natu-
reza da despesa: 339039, fonte de recursos: 0101 e 0118 // vigência:  
10.05.2022 a 10.05.2024 // data da assinatura: 10/05/2022 // foro: Be-
lém/Pa // representante do contratante: débora Moraes Gomes – secre-
tária de administração // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves 
santos – secretário de Planejamento, coordenação e finanças.//

Protocolo: 797055
extrato do coNtrato Nº 026/2022/tJPa // Partes: triBUNal dE 
JUstiÇa do Estado do Pará e a empresa iGf coNstrUÇÕEs E sEr-
viÇos EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.850.633/0001-45// obje-
to do contrato: contratação de empresa especializada para execução da 
oBras dE rEforMa das iNstalaÇÕEs dE PrEvENÇÃo E coMBatE a 
INCÊNDIO DO FÓRUM DE SANTARÉM, de acordo com as especificações 
e obrigações descritas na tomada de Preços nº. 003/tJPa/2022, e no 
projeto básico, documentos que originaram este instrumento contratual. 
origem: toMada dE PrEÇos nº. 003/tJPa/2022// valor do contrato: o 
valor global do presente contrato referente ao objeto licitado é de r$-
387.999,89 (trezentos e oitenta e sete mil novecentos e noventa e nove 
reais e oitenta e nove centavos), durante o período de 06 (seis) meses //
dotação orçamentária: Programas de trabalho: 02.061.1417.8644, Natu-
reza da despesa: 339039, fonte de recursos: 0101 e 0118 // vigência:  
03.05.2022 a 03.11.2022 // data da assinatura: 03/05/2022 // foro: Be-
lém/Pa // representante do contratante: débora Moraes Gomes – secre-
tária de administração // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves 
santos – secretário de Planejamento, coordenação e finanças.//

Protocolo: 797045
extrato do coNtrato Nº 035/2022/tJPa // Partes: triBUNal dE 
JUstiÇa do Estado do Pará e a empresa MEtalÚrGica ascUrra Ei-
rEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 01.652.937/0001-04// objeto do con-
trato: contratação de empresa especializada para a aquisição, instalação 
e manutenção em garantia das plataformas de percurso vertical durante o 
período de 20 meses, nos fóruns de Bragança, localizado à av. Nazareno 
ferreira, s/n, bairro centro, cEP: 68.600-000, Bragança-Pa, e de Nova 
timboteua, localizado à av. Barão do rio Branco, 2083, bairro centro, cEP: 
68.730-000, Nova timboteua-Pa, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital. origem: 
dispensa de licitação n° 004/2022/tJ/Pa // valor do contrato: o valor 
global do presente contrato referente ao objeto licitado é de r$- 208.800,00 
(duzentos e oito mil e oitocentos reais), durante o período de 20 (vinte) meses 
// dotação orçamentária: Programas de trabalho: 02.061.1417.8644 e 8646, 
Natureza da despesa: 339030/339039/449052, fonte de recursos: 0118 // 
vigência: 11.05.2022 a 11.01.2024 // data da assinatura: 10/05/2022 // 
foro: Belém/Pa // representante do contratante: débora Moraes Gomes – 
secretária de administração // ordenador responsável: Miguel lucivaldo al-
ves santos – secretário de Planejamento, coordenação e finanças./

Protocolo: 797380
extrato do coNtrato Nº 033/2022/tJPa // Partes: triBUNal dE 
JUstiÇa do Estado do Pará e a empresa sErviir sistEMas E sEr-
viÇos dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 35.479.406/0001-83// objeto do contrato: contratação de pessoa 
jurídica especializada para prestação de serviços de tradução/interpreta-
ção de língua Brasileira de sinais - liBras e de audiodescrição, conforme 
especificações do termo de referência, Anexo I do edital. Origem: Pregão 
Eletrônico de nº. 017/tJPa/2022// valor do contrato: o valor global do 
presente contrato referente ao objeto licitado é de r$- 85.000,00 (oitenta 
e cinco mil reais), durante o período de 24 (vinte e quatro) meses // do-
tação orçamentária: Programas de trabalho: 04102.02.061.1417.8727/ 
04102.02.128.1417.8724, Natureza da despesa: 339039/339036, fon-

te de recursos: 0118 // vigência:  09.05.2022 a 09.05.2024 // data da 
assinatura: 09/05/2022 // foro: Belém/Pa // representante do contra-
tante: débora Moraes Gomes – secretária de administração // ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves santos – secretário de Planejamen-
to, coordenação e finanças.//

Protocolo: 796738

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

caNceLaMeNto de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 054/tJPa/2021
a secretaria de administração cancela a homologação do item 9 do Pregão 
Eletrônico nº 054/tJPa/2021, cujo objeto é contratação para prestação de 
serviço de acesso à internet, com instalação e suporte para as unidades 
judiciárias do tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme quantidades 
e exigências estabelecidas no edital. todas as informações a respeito do 
certame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Be-
lém, 11/05/2022. secretaria de administração do tJPa.

Protocolo: 797068

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

extrato de contrato nº. 024/2022/tJPa // Partes: tJPa e a em-
presa NortE ProtEÇÃo ltda. ME, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 
17.946.404/0001-75 // objeto do contrato: contratação de empresa espe-
cializada para execução das obras de reforma das instalações de prevenção 
e combate a incêndio do fórum criminal de Belém, de acordo com as espe-
cificações e obrigações descritas na Tomada de Preços nº. 004/TJPA/2022. 
// valor do contrato: valor global de r$ 1.144.925,30 (um milhão, cento e 
quarenta e quarto mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) //
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 04102.02.061.1417.8644; 
Natureza de despesa: 339039; fonte: 0118 / 0318// vigência: 12 (doze) 
meses, com início em 04 de maio de 2022 e término em 04 de maio de 
2023.//data da assinatura: 04/05/2022// foro: Belém/Pa// responsável 
pela assinatura: débora Moraes Gomes – secretária de administração do 
tJPa //ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves santos – secretário 
de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 796942

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.513, de 09 de Maio 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 353/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 003712/2021;
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

0101077
lEaNdro al-
BErto alvEs 

dE liMa

auditor de controle 
Externo-c. contábeis 

tcE-ct-603
B 01

auditor de controle 
Externo-c. contábeis 

tcE-ct-603
c 01 05/04/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 797037
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Portaria Nº 38.508, de 09 de Maio de 2022.
institui os membros da comissão de assistência social no âmbito do tribu-

nal de contas do Estado do Pará.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais;
coNsidEraNdo o momento atual de enfrentamento da pandemia da co-
vid-19, onde se fazem imprescindíveis ações preventivas à saúde, por 
meio de projetos que sensibilizem a participação dos servidores;
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 19.238, de 20/01/2021, que 
dispõe sobre a instituição da comissão de assistência social no âmbito do 
tribunal de contas do Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º designar os membros da comissão de assistência social do tribunal de 
contas do Estado do Pará (tcE-Pa), destinada a cumprir o que dispõe o art. 
3º da resolução nº 19.238, de 20/01/2021, com os seguintes integrantes:
i- luiz teixeira da cunha (conselheiro coordenador de assistência social), 
como Presidente;
ii- Maria cristina Monice (matrícula nº 0003069), dione célia Guimarães 
(matrícula nº 0100212) e Emanuella rosyane d. cerqueira (matrícula nº 
01015205), como membros titulares indicados pelo coordenador de as-
sistência social;
iii- samara Morais rodrigues (matrícula nº 0101500) e Ely do santos fa-
rias (matrícula nº 0101699), como membros titulares indicados pela se-
cretária de Gestão de Pessoas;
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-sE. rEGistrE-sE. cUMPra-sE
GaBiNEtE da PrEsidÊNcia do triBUNal dE coNtas do Estado do 
Pará, Belém, 09 de maio de 2022.
coNsElHEira loUrdEs liMa
Presidente

Protocolo: 796786
..

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.516 de 09 de Maio de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 042/2021 – sEGP, protocolizado sob o 
Expediente nº 008026/2022.
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora EvENY dE PaUla carvalHo da cUNHa, auxiliar téc-
nico de controle Externo administrativos, matrícula nº 0101674, para subs-
tituir ElYEda dE fátiMa dos saNtos PEssÔa, auxiliar técnico de controle 
Externo administrativos, matrícula nº 0100300, no cargo em comissão de 
subsecretário de Gestão de Pessoas, no período 02 a 08-05-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 796864
Portaria Nº 38.514 de 09 de Maio de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 042/2021 – sEGP, protocolizado sob o 
Expediente nº 008026/2022.
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora aNNa Maria MalcHEr GillEt, analista auxiliar de 
controle Externo, matrícula nº 0100633, para  substituir alicE cristiNa 
da costa loUrEiro, auditor de controle Externo, matrícula nº 0100307, 
no cargo em comissão de secretária de Gestão de Pessoas, no período 02 
a 08-05-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 796858
Portaria Nº 38.501 de 09 de Maio de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 036/2021 – sEGP, protocolizado sob o 
Expediente nº 007307/2022.
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora aNNa Maria MalcHEr GillEt, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0100633, para substituir ElYEda dE 
fátiMa dos saNtos PEssÔa, auxiliar técnico de controle Externo admi-
nistrativos, matrícula nº 0100300, no cargo em comissão de subsecretário 
de Gestão de Pessoas, no período 11/04 a 01/05/2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 796800

Portaria Nº 38.502 de 09 de Maio de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 036/2021 – sEGP, protocolizado sob o 
Expediente nº 007307/2022.
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora aNNa Maria MalcHEr GillEt, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0100633, para substituir ElYEda dE 
fátiMa dos saNtos PEssÔa, auxiliar técnico de controle Externo admi-
nistrativos, matrícula nº 0100300, no cargo em comissão de subsecretário 
de Gestão de Pessoas, no período 09 a 17/05/2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 796807
Portaria Nº 38.505, de 09 de Maio de 2022.*
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Mem. nº 025/2022 - sEGEr, protocolizado sob o Expe-
diente nº 007698/2022.
r E s o l v E:
dEsiGNar o servidor JosE aUGUsto PaNtoJa, auxiliar técnico de con-
trole Externo, matrícula nº 0100342, para exercer em substituição a fun-
ção gratificada na Coordenação de Formalização de Decisões, durante o 
impedimento da titular, rEGiNa Maria dE araÚJo Paiva, no período de 
18/04 a 02/05/2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente
* republicada por alteração na original, publicada no doe nº 34.965 
de 10/05/2022.

Protocolo: 796816

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
com fundamento no art. 65, §8º da lei nº 8.666/93 e para atender indica-
ção da Diretoria de Finanças destacada às fls. 744 (verso) dos autos, reali-
za-se o presente tErMo dE aPostilaMENto, cujo objeto é a alteração da 
dotação orçamentária – Natureza de despesa: 33.90.39-outros serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica, no contrato nº 09/2019, firmado entre o 
tribunal de contas do Estado do Pará e a empresa link card administra-
dora de Benefícios Eireli, para melhor execução das despesas decorrentes 
do contrato.
Belém, 10 de maio de 2022
Gilberto Jader serique
secretário de administração

Protocolo: 796802

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe Nº 19/2022
 de ordem da Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor RAI-
MUNdo PaUlo dos saNtos GoMEs (cPf:***.315.162-**), Prefeito à 
época, de que no dia 17.05.2022, às 08h30min, o Plenário deste tribunal 
julgará na sessão o Processo nº. 509614/2007, que trata da Prestação de 
contas da PrEfEitUra MUNiciPal dE saliNÓPolis, referente ao convê-
nio sEPof nº 033/2005, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro 
cipriano sabino de oliveira Junior.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do tcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do tcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de sustentação oral” disponibilizado no Portal do tcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fsustentacaooral%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 11 de maio de 2022.
JosE tUffi saliM JUNior
secretário-Geral

Protocolo: 796860
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Regime Cargo Qtd. Venct/Sal. Gratific. Pessoais Outras Out. Vant. TOTAL
CONSELHEIROS

CONSELHEIRO 6 212.773,32 51.378,44 0,00 36.124,96 0,00 300.276,72

TOTAL CONSELHEIROS 6 212.773,32 51.378,44 0,00 36.124,96 0,00 300.276,72
AUDITORES/CONS. SUBS.

NIVEL SUPERIOR
Conselheiro Substituto 4 134.756,44 0,00 168.445,54 11.229,70 0,00 314.431,68

TOTAL AUDITORES/CONS. SUBS. 4 134.756,44 0,00 168.445,54 11.229,70 0,00 314.431,68
REG. JURIDICO UNICO

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR DE GABINETE 4 23.189,92 41.741,88 113.408,41 10.435,68 579,75 189.355,64
Assessor T. C. Externo 8 56.200,22 48.464,98 100.172,21 23.388,70 2.820,28 231.046,39
Auditor C. E. A. B. Dados 1 4.901,38 4.411,25 1.862,53 0,00 490,14 11.665,30
Auditor C. E. A. Médica 1 4.400,04 3.960,03 451,00 0,00 1.527,20 10.338,27
Auditor C. E. A. Segurança 2 9.433,43 8.490,10 1.878,86 0,00 1.025,04 20.827,43
Auditor C. E. A. Sistemas 10 53.055,13 51.047,43 32.184,66 0,00 6.048,41 142.335,63
Auditor C. E. A. Suporte 2 9.802,76 8.822,50 2.867,31 0,00 1.715,49 23.208,06
Auditor C. E. A. Urbanismo 2 8.803,93 7.923,55 1.812,82 0,00 1.760,79 20.301,09
Auditor C. E. Administração 11 60.787,30 53.318,95 96.273,30 9.418,97 4.424,06 224.222,58
Auditor C. E. 1 4.400,04 7.040,06 1.254,01 0,00 440,00 13.134,11
Auditor C. E. 1 4.271,88 3.844,70 0,00 0,00 484,15 8.600,73
Auditor C. E. C. Atuariais 1 4.271,88 3.417,51 0,00 0,00 0,00 7.689,39
Auditor C. E. C. Contábeis 28 164.389,01 142.402,45 725.467,20 43.758,13 12.812,67 1.088.829,46
Auditor C. E. 1 4.400,04 3.960,03 1.320,01 0,00 880,01 10.560,09
Auditor C. E. 1 4.271,88 3.844,70 0,00 0,00 427,19 8.543,77
Auditor C. E. Direito 26 137.643,02 122.162,39 138.095,54 22.191,16 22.048,63 442.140,74
Auditor C. E. E. Civil 9 50.158,77 43.283,10 65.415,67 5.847,24 6.565,44 171.270,22
Auditor C. E. E. Elétrica 1 4.271,88 3.844,70 811,66 0,00 427,19 9.355,43
Auditor C. E. E. S. Ambiental 3 12.943,80 11.649,43 1.761,45 0,00 3.670,97 30.025,65
Auditor C. E. Economia 6 25.887,60 22.858,86 10.871,51 0,00 3.443,14 63.061,11
Auditor C. E. Educacional 1 4.271,88 3.844,70 0,00 0,00 854,38 8.970,96
Auditor C. E. Elétrica 1 4.271,88 3.844,70 256,32 0,00 427,19 8.800,09
Auditor C. E. Estatística 1 1.993,54 1.794,19 0,00 0,00 199,35 3.987,08
Auditor C. E. 1 4.271,88 3.844,70 854,38 0,00 854,38 9.825,34
Auditor C. E. 1 4.400,04 3.960,03 396,00 0,00 0,00 8.756,07
Auditor C. E. Procuradoria 4 18.474,68 16.627,23 5.406,25 0,00 2.274,66 42.782,82
Auditor C. Externo- 1 4.271,88 4.699,08 1.217,49 0,00 427,19 10.615,64
Auditor C. Externo- 1 4.271,88 3.844,70 113,92 0,00 854,38 9.084,88
Auditor C. Externo- 1 4.271,88 3.844,70 1.623,32 0,00 854,38 10.594,28
Auditor C. Externo- 1 4.271,88 3.702,30 854,38 0,00 854,38 9.682,94
Auditor C. Externo- 1 4.271,88 3.844,70 1.922,35 0,00 427,19 10.466,12
Auditor C. Externo- 1 4.271,88 3.844,70 0,00 0,00 427,19 8.543,77
Total: 144 1.058.328,85 705.562,77 1.476.998,10 162.394,54 80.045,22 3.483.329,48

NIVEL MEDIO
Analista A. C. Externo 24 145.910,58 65.746,33 161.120,18 24.466,82 7.767,86 405.011,77
Auxiliar T. C. E. Administrativo 30 163.913,58 21.032,56 163.795,33 31.951,62 14.608,95 395.302,04
Auxiliar T. C. E. Informática 13 61.550,30 5.280,73 29.180,59 1.677,61 4.507,93 102.197,16
Motorista 10 32.942,44 28.780,13 40.928,64 5.818,96 671,78 109.141,95
Total: 77 404.316,90 120.839,75 395.024,74 63.915,01 27.556,52 1.011.652,92

NIVEL FUNDAMENTAL
Agente A. S. Administrativos 9 28.462,28 1.498,32 16.918,23 6.774,05 0,00 53.652,88
Agente A. S. Gerais 16 40.723,35 8.259,39 24.212,02 6.142,96 12.882,45 92.220,17
Agente V. Zeladoria 3 9.287,82 4.643,91 7.801,77 2.786,35 4.272,39 28.792,24
Total: 28 78.473,45 14.401,62 48.932,02 15.703,36 17.154,84 174.665,29

TOTAL REG. JURIDICO UNICO 239 1.193.589,44 789.425,70 1.752.509,32 194.658,25 124.756,58 4.054.939,29
CEDIDOS

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR TÉC CONTROLE 7 32.466,30 29.048,83 22.720,11 3.075,76 427,19 87.738,19
ASSESSOR TÉC LEGISLATIVO 1 7.896,23 12.862,56 15.243,62 4.926,88 1.350,66 42.279,95
Auditor C. E. C. Contábeis 1 4.271,88 3.844,70 2.029,14 0,00 427,19 10.572,91
Chefe G. M. (. T. PM/BM) 1 19.417,36 0,00 0,00 0,00 0,00 19.417,36
ESPECIALISTA E. C. I 1 2.025,13 1.620,10 1.640,36 0,00 0,00 5.285,59
Seção A. O. (. M. PM/BM) 1 14.563,02 0,00 0,00 0,00 0,00 14.563,02
Seção P. C. I.  (Ten.-Cor. ou Major 1 14.563,02 0,00 0,00 0,00 0,00 14.563,02
Seção S. (. M. PM) 1 13.195,83 0,00 0,00 0,00 0,00 13.195,83
Total: 14 108.398,77 47.376,19 41.633,23 8.002,64 2.205,04 207.615,87

NIVEL MEDIO
ANALISTA AUX CONTROLE 2 7.749,56 8.912,01 9.698,55 0,00 0,00 26.360,12
Corpo Op. (Sold/Cabo/Sarg/Subt.) 24 52.800,00 0,00 0,00 1.466,66 0,00 54.266,66
NAO CADASTRADO 1 1.138,22 0,00 13.658,66 0,00 0,00 14.796,88
TÉCNICO AUX CONTROLE 4 12.779,96 0,00 4.952,24 0,00 319,50 18.051,70
Total: 31 74.467,74 8.912,01 28.309,45 1.466,66 319,50 113.475,36

TOTAL CEDIDOS 45 182.866,51 56.288,20 69.942,68 9.469,30 2.524,54 321.091,23

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR TÉC CONTROLE 4 17.087,52 13.670,04 19.657,88 0,00 0,00 50.415,44
AUDITOR DE CONTROLE 9 38.446,92 30.757,59 63.331,78 5.093,22 1.182,07 138.811,58
Total: 13 55.534,44 44.427,63 82.989,66 5.093,22 1.182,07 189.227,02

NIVEL MEDIO
AGENTE AUX CONTROLE 7 14.557,69 12.685,98 10.346,35 0,00 0,00 37.590,02
TÉC PROCESSAMENTO DE 3 11.624,34 0,00 5.230,95 0,00 0,00 16.855,29
TÉCNICO AUX CONTROLE 9 31.474,07 0,00 14.482,85 0,00 0,00 45.956,92
Total: 19 57.656,10 12.685,98 30.060,15 0,00 0,00 100.402,23

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ESPECIALIZADOS 1 1.875,78 0,00 375,16 0,00 0,00 2.250,94
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS 14 22.573,88 2.579,88 10.335,63 1.529,11 5.851,20 42.869,70
Total: 15 24.449,66 2.579,88 10.710,79 1.529,11 5.851,20 45.120,64

TOTAL 47 137.640,20 59.693,49 123.760,60 6.622,33 7.033,27 334.749,89
CARGOS COMISSIONADOS

CARGOS COMISSIONADOS
NIVEL SUPERIOR

NS-01 81 279.894,61 522.486,04 142.167,57 21.864,91 6.920,47 973.333,60
NS-02 70 401.069,91 802.326,78 274.237,22 56.118,77 9.991,03 1.543.743,71
NS-03 34 232.507,65 504.794,51 217.178,54 5.566,67 6.698,26 966.745,63
Total: 185 913.472,17 1.829.607,33 633.583,33 83.550,35 23.609,76 3.483.822,94

NIVEL MEDIO
NM-01 11 18.888,50 21.155,12 6.686,55 0,00 0,00 46.730,17
NM-02 10 31.276,69 38.846,89 4.375,38 0,00 910,11 75.409,07
NM-03 6 29.692,74 29.692,74 10.392,46 3.299,19 0,00 73.077,13
Total: 27 79.857,93 89.694,75 21.454,39 3.299,19 910,11 195.216,37

TOTAL CARGOS COMISSIONADOS 212 993.330,10 1.919.302,08 655.037,72 86.849,54 24.519,87 3.679.039,31
FUNÇÕES GRATIFICADAS

FUNÇÕES GRATIFICADAS
NIVEL SUPERIOR

Assistente de Auditor 4 19.251,23 34.413,63 4.845,49 0,00 2.415,26 60.925,61
Assistente de Conselheiro 4 18.474,68 33.515,40 6.647,02 0,00 2.274,66 60.911,76
Controlador 9 44.792,75 78.613,40 33.106,80 0,00 4.479,29 160.992,24
Coordenador Acadêmico 1 2.435,46 4.515,43 2.347,57 0,00 0,00 9.298,46
Coordenador de Acervo Técnico e 1 6.209,05 4.892,79 5.265,79 0,00 42,20 16.409,83
Coordenador de Administração 1 2.508,52 4.522,73 3.390,20 3.390,20 0,00 13.811,65
Coordenador de Apoio ao Usuário 1 4.445,77 4.716,46 1.832,45 0,00 444,58 11.439,26
Coordenador de Apoio as Sessões 1 6.395,29 4.911,41 6.400,30 1.432,55 0,00 19.139,55
Coordenador de Apoio Técnico 1 7.050,70 6.345,63 23.347,43 0,00 0,00 36.743,76
Coordenador de Atendimento ao 1 5.573,92 4.271,88 3.938,32 0,00 0,00 13.784,12
Coordenador de Contabilidade 1 4.901,38 8.683,13 1.358,45 0,00 2.831,53 17.774,49
Coordenador de Desenvolvimento 1 4.532,05 8.350,73 2.576,56 0,00 453,21 15.912,55
Coordenador de Engenharia de 1 4.271,88 8.116,58 0,00 0,00 0,00 12.388,46
Coordenador de Ensino, Pesquisa e 1 4.400,04 8.231,91 0,00 0,00 440,00 13.071,95
Coordenador de Formalização de 1 5.852,60 4.857,14 6.425,84 1.647,75 585,26 19.368,59
Coordenador de Gestão do 1 6.234,37 8.618,22 6.318,10 0,00 42,20 21.212,89
Coordenador de Informação e 1 6.395,29 4.826,14 6.784,02 1.575,80 639,53 20.220,78
Coordenador de Infraestrutura e 1 4.901,38 8.683,13 3.396,13 0,00 490,14 17.470,78
Coordenador de Pagamento 1 4.400,04 8.231,91 3.921,59 0,00 880,01 17.433,55
Coordenador de Patrimônio 1 5.852,60 4.857,14 4.283,90 0,00 585,26 15.578,90
Coordenador de Saúde e Qualidade 1 4.400,04 8.231,91 1.960,79 0,00 880,01 15.472,75
Coordenador de Sistemas 1 4.901,38 8.683,13 2.716,90 0,00 490,14 16.791,55
Coordenador de Suprimentos e 1 4.901,38 8.683,13 3.396,13 0,00 490,14 17.470,78
Coordenador de Transporte 1 3.332,51 4.605,13 4.562,63 0,00 0,00 12.500,27
Coordenador Orçamentáro e 1 5.852,60 9.539,22 6.156,73 0,00 585,26 22.133,81
Gerente de Atendimento ao Público 1 2.508,52 3.844,69 3.811,93 0,00 0,00 10.165,14
Gerente de Expediente 7 32.772,54 45.994,15 26.576,84 2.288,81 2.625,70 110.258,04
Gerente de Fiscalização 17 84.528,03 140.652,93 44.811,42 4.214,92 12.430,21 286.637,51
Gerente de Tecnologia da 2 9.802,76 12.667,19 2.953,88 0,00 1.470,42 26.894,25
Total: 66 321.878,76 497.076,27 223.133,21 14.550,03 35.575,01 1.092.213,28

TOTAL FUNÇÕES GRATIFICADAS 66 321.878,76 497.076,27 223.133,21 14.550,03 35.575,01 1.092.213,28
TOTAL: 619 3.176.834,77 3.373.164,18 2.992.829,07 359.504,11 194.409,27 10.096.741,00
NIVEL

NIVEL SUPERIOR
422 2.457.612,99 3.124.050,19 2.458.337,53 273.590,78 142.617,10 8.456.208,59

NIVEL MEDIO
154 616.298,67 232.132,49 474.848,73 68.680,86 28.786,13 1.420.746,88

NIVEL FUNDAMENTAL
43 102.923,11 16.981,50 59.642,81 17.232,47 23.006,04 219.785,93

TOTAL NIVEL 619 3.176.834,77 3.373.164,18 2.992.829,07 359.504,11 194.409,27 10.096.741,00
TOTAL: 619 3.176.834,77 3.373.164,18 2.992.829,07 359.504,11 194.409,27 10.096.741,00
TIPOS DE PREVIDÊNCIA

1 2.834,60 5.102,28 0,00 0,00 0,00 7.936,88
FINANPREV

290 1.806.680,05 1.545.582,45 2.247.267,56 289.908,35 128.107,97 6.017.546,38
FUNPREV

88 378.370,48 425.652,45 78.217,27 7.062,84 59.168,53 948.471,57
REGIME GERAL

202 862.801,60 1.336.360,25 446.305,68 61.066,26 6.705,58 2.713.239,37
OUTRAS (IPAMB)

1 6.860,65 12.349,17 9.604,91 0,00 0,00 28.814,73

TOTAL TIPOS DE PREVIDÊNCIA 582 3.057.547,38 3.325.046,60 2.781.395,42 358.037,45 193.982,08 9.716.008,93
TOTAL: 582 3.057.547,38 3.325.046,60 2.781.395,42 358.037,45 193.982,08 9.716.008,93
TOTAL GERAL: 619 3.176.834,77 3.373.164,18 2.992.829,07 359.504,11 194.409,27 10.096.741,00

sobre Vencimentos e Salários
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Vantag. Pecuniárias Incidentes
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Vencimentos
/Proventos/ Outras

Regime Cargo Qtd. Pensões Vantag. TOTAL

CONSELHEIROS

CONSELHEIRO                   5 177.311,10 0,00 177.311,10
Total: 5 177.311,10 0,00 177.311,10

TOTAL CONSELHEIROS 5 177.311,10 0,00 177.311,10
AUDITORES/CONS. SUBS.

NIVEL SUPERIOR
Conselheiro Substituto        2 70.392,95 0,00 70.392,95
Total: 2 70.392,95 0,00 70.392,95

TOTAL AUDITORES/CONS. SUBS. 2 70.392,95 0,00 70.392,95
REGIME JURIDICO ÚNICO

NIVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE 4 104.821,84 0,00 104.821,84
ASSESSOR DE GABINETE          5 255.692,19 0,00 255.692,19
Assessor T. C. Externo        6 146.164,72 7.056,17 153.220,89
ASSESSOR TÉC CONTROLE 1 11.534,09 0,00 11.534,09
Auditor C. E. Administração   2 38.274,27 1.281,15 39.555,42
Auditor C. E. C. Contábeis    8 289.227,68 2.779,81 292.007,49
Auditor C. E. Direito         11 300.348,66 1.350,31 301.698,97
Auditor C. E. Economia        2 47.363,66 1.410,14 48.773,80
Auditor C. Externo            37 912.322,69 48.932,48 961.255,17
CHEFE GABINETE 1 33.083,63 0,00 33.083,63
CHEFE GABINETE DA 1 32.016,42 0,00 32.016,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO       3 92.918,76 0,00 92.918,76
SECRETÁRIO                    2 69.164,20 0,00 69.164,20
SUB-SECRETÁRIO                1 34.067,76 0,00 34.067,76
Total: 84 2.367.000,57 62.810,06 2.429.810,63

NIVEL MÉDIO
AGENTE AUX CONTROLE 5 30.249,68 0,00 30.249,68
Analista A. C. Externo        37 459.760,39 30.741,04 490.501,43
ANALISTA AUX CONTROLE 1 7.288,25 0,00 7.288,25
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO     2 30.682,50 0,00 30.682,50
Auxiliar T. C. E. Administrati 16 207.056,57 639,53 207.696,10
Auxiliar T. C. E. Informática 1 4.911,51 0,00 4.911,51
Motorista                     5 43.436,13 721,95 44.158,08
TÉCNICO AUX CONTROLE 5 35.881,98 0,00 35.881,98
Total: 72 819.267,01 32.102,52 851.369,53

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ESPECIALIZADOS    1 3.807,83 0,00 3.807,83
Agente A. S. Administrativos  6 31.764,94 1.789,98 33.554,92
Agente A. S. Gerais           3 7.820,61 62,21 7.882,82
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS    5 11.542,84 0,00 11.542,84
Agente V. Zeladoria           1 3.917,02 223,66 4.140,68
Total: 16 58.853,24 2.075,85 60.929,09

TOTAL REGIME JURIDICO ÚNICO 172 3.245.120,82 96.988,43 3.342.109,25
PENSIONISTA

NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE 8 178.766,55 0,00 178.766,55
Assessor T. C. Externo        1 3.534,01 0,00 3.534,01
AUDITOR                       3 94.485,54 0,00 94.485,54
Auditor C. E. Administração   1 3.713,23 0,00 3.713,23
Auditor C. E. C. Contábeis    1 12.868,36 0,00 12.868,36
Auditor C. Externo            2 27.556,30 0,00 27.556,30
CONSELHEIRO                   7 209.900,31 0,00 209.900,31
Conselheiro Substituto        3 76.002,63 0,00 76.002,63
Total: 26 606.826,93 0,00 606.826,93

NÍVEL MÉDIO
AGENTE AUX CONTROLE 7 33.541,45 0,00 33.541,45
Analista A. C. Externo        4 39.679,21 0,00 39.679,21
ANALISTA AUX CONTROLE 2 19.019,79 0,00 19.019,79
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO     1 10.947,04 0,00 10.947,04
Auxiliar T. C. E. Administrati 5 55.606,01 0,00 55.606,01
Auxiliar T. C. E. Informática 1 9.486,01 0,00 9.486,01
Motorista                     6 42.993,32 0,00 42.993,32
TÉC AUX SERV ESPECIALIZADOS   1 5.746,39 0,00 5.746,39
TÉC INFORMÁTICA- 1 17.788,80 0,00 17.788,80
TÉCNICO AUX CONTROLE 4 34.042,90 0,00 34.042,90
Total: 32 268.850,92 0,00 268.850,92

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ADMINISTRATIVOS   1 8.233,57 0,00 8.233,57
Agente A. S. Administrativos  2 4.773,77 0,00 4.773,77
Agente A. S. Gerais           1 4.134,05 0,00 4.134,05
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS    5 14.072,04 0,00 14.072,04
AGENTE VIGILANCIA E 2 7.655,50 0,00 7.655,50
Total: 11 38.868,93 0,00 38.868,93

TOTAL PENSIONISTA 69 914.546,78 0,00 914.546,78
TOTAL GERAL: 248 4.407.371,65 96.988,43 4.504.360,08

MARÇO / 2022
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Regime Cargo Qtd. Venct/Sal. Gratific. Pessoais Outras Out. Vant. TOTAL
CONSELHEIROS

CONSELHEIRO 6 212.773,32 51.378,44 0,00 9.929,42 0,00 274.081,18

TOTAL CONSELHEIROS 6 212.773,32 51.378,44 0,00 9.929,42 0,00 274.081,18
AUDITORES/CONS. SUBS.

NIVEL SUPERIOR
Conselheiro Substituto 4 134.756,44 0,00 0,00 10.106,73 0,00 144.863,17

TOTAL AUDITORES/CONS. SUBS. 4 134.756,44 0,00 0,00 10.106,73 0,00 144.863,17
REG. JURIDICO UNICO

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR DE GABINETE 4 23.189,92 48.698,85 113.408,41 10.435,68 579,75 196.312,61
Assessor T. C. Externo 8 56.200,22 59.953,11 100.172,21 39.368,68 2.820,28 258.514,50
Auditor C. E. A. B. Dados 1 4.901,38 5.287,62 1.862,53 0,00 490,14 12.541,67
Auditor C. E. A. Médica 1 4.400,04 5.720,05 451,00 0,00 1.527,20 12.098,29
Auditor C. E. A. Segurança 2 9.433,43 12.248,38 1.862,53 0,00 943,35 24.487,69
Auditor C. E. A. Sistemas 11 60.828,44 74.977,07 35.765,37 4.384,12 12.487,16 188.442,16
Auditor C. E. A. Suporte 2 11.247,32 15.624,36 3.792,80 0,00 3.465,82 34.130,30
Auditor C. E. A. Urbanismo 2 8.803,93 11.445,12 1.812,82 0,00 1.760,79 23.822,66
Auditor C. E. Administração 11 60.986,66 71.457,28 96.551,40 22.279,57 4.729,08 256.003,99
Auditor C. E. 1 4.400,04 8.794,97 1.254,01 0,00 440,00 14.889,02
Auditor C. E. 2 6.977,40 7.712,92 0,00 0,00 427,19 15.117,51
Auditor C. E. 1 2.705,52 2.164,42 0,00 0,00 0,00 4.869,94
Auditor C. E. C. Atuariais 1 4.271,88 5.126,26 0,00 0,00 0,00 9.398,14
Auditor C. E. C. Contábeis 29 168.798,59 205.309,32 273.651,60 75.589,79 19.099,67 742.448,97
Auditor C. E. 1 4.400,04 5.720,05 1.320,01 0,00 880,01 12.320,11
Auditor C. E. 1 4.271,88 5.553,45 0,00 3.417,51 427,19 13.670,03
Auditor C. E. Design 1 2.705,52 2.164,42 0,00 0,00 0,00 4.869,94
Auditor C. E. Direito 29 155.077,05 178.761,99 193.507,03 43.788,09 16.356,12 587.490,28
Auditor C. E. E. Civil 9 50.505,18 61.169,26 66.020,18 9.853,30 5.057,73 192.605,65
Auditor C. E. E. Elétrica 1 4.840,04 5.553,45 811,66 0,00 427,19 11.632,34
Auditor C. E. E. S. Ambiental 3 15.079,73 16.826,95 2.601,57 0,00 2.588,77 37.097,02
Auditor C. E. Economia 6 25.745,21 29.070,18 10.059,86 3.958,61 7.131,19 75.965,05
Auditor C. E. Educacional 1 5.724,33 5.512,95 854,38 0,00 854,38 12.946,04
Auditor C. E. Elétrica 1 4.961,79 5.548,50 405,83 0,00 427,19 11.343,31
Auditor C. E. Estatística 1 4.271,88 3.844,70 630,11 0,00 640,79 9.387,48
Auditor C. E. 1 4.271,88 5.553,45 854,38 0,00 854,38 11.534,09
Auditor C. E. 1 4.400,04 5.720,05 396,00 0,00 0,00 10.516,09
Auditor C. E. Procuradoria 4 19.919,24 26.858,06 6.514,71 0,00 3.743,30 57.035,31
Auditor C. Externo- 1 4.271,88 5.553,45 1.217,49 3.823,33 427,19 15.293,34
Auditor C. Externo- 3 9.682,92 11.861,59 811,66 0,00 1.395,48 23.751,65
Auditor C. Externo- 1 4.271,88 5.553,45 1.623,32 0,00 854,38 12.303,03
Auditor C. Externo- 1 4.271,88 5.553,45 854,38 0,00 854,38 11.534,09
Auditor C. Externo- 1 4.271,88 5.553,45 1.922,35 0,00 427,19 12.174,87
Auditor C. Externo- 1 4.271,88 5.553,45 0,00 0,00 427,19 10.252,52
Total: 154 1.111.890,66 983.384,47 920.989,60 236.934,83 92.544,48 3.345.744,04

NIVEL MEDIO
Analista A. C. Externo 24 145.962,97 112.475,12 161.658,65 24.201,20 9.176,93 453.474,87
Auxiliar T. C. E. Administrativo 31 166.724,06 68.029,01 163.858,86 44.743,65 14.087,41 457.442,99
Auxiliar T. C. E. Informática 13 62.598,03 27.485,04 29.849,86 6.823,52 5.317,00 132.073,45
Motorista 10 32.748,42 39.248,17 39.968,42 12.582,61 326,79 124.874,41
Total: 78 408.033,48 247.237,34 395.335,79 88.350,98 28.908,13 1.167.865,72

NIVEL FUNDAMENTAL
Agente A. S. Administrativos 9 28.462,28 9.920,00 16.918,23 8.765,93 2.657,71 66.724,15
Agente A. S. Gerais 16 40.941,43 20.868,82 24.548,76 10.216,98 12.920,06 109.496,05
Agente V. Zeladoria 3 9.287,82 8.348,25 7.801,77 5.942,04 4.272,39 35.652,27
Total: 28 78.691,53 39.137,07 49.268,76 24.924,95 19.850,16 211.872,47

TOTAL REG. JURIDICO UNICO 250 1.251.085,91 1.218.380,44 1.365.594,15 330.174,61 141.302,77 4.306.537,88
CEDIDOS

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR TÉC CONTROLE 7 29.903,16 29.048,83 23.046,89 6.958,90 464,78 89.422,56
ASSESSOR TÉC LEGISLATIVO 1 6.545,57 11.782,03 12.974,51 4.382,29 0,00 35.684,40
Auditor C. E. C. Contábeis 1 4.271,88 3.460,23 2.434,97 0,00 427,19 10.594,27
Chefe G. M. (. T. PM/BM) 1 19.417,36 0,00 0,00 5.825,21 0,00 25.242,57
ESPECIALISTA E. C. I 1 2.025,13 1.620,10 1.640,36 0,00 0,00 5.285,59
Seção A. O. (. M. PM/BM) 1 14.563,02 0,00 0,00 0,00 0,00 14.563,02
Seção P. C. I.  (Ten.-Cor. ou Major 1 14.563,02 0,00 0,00 0,00 0,00 14.563,02
Seção S. (. M. PM) 1 13.195,83 0,00 0,00 0,00 0,00 13.195,83
Total: 14 104.484,97 45.911,19 40.096,73 17.166,40 891,97 208.551,26

NIVEL MEDIO
ANALISTA AUX CONTROLE 2 7.749,56 8.912,01 10.131,04 8.605,39 3.081,38 38.479,38
Corpo Op. (Sold/Cabo/Sarg/Subt.) 24 52.800,00 0,00 0,00 1.466,66 0,00 54.266,66
TÉCNICO AUX CONTROLE 4 12.779,96 0,00 4.952,24 0,00 319,50 18.051,70
Total: 30 73.329,52 8.912,01 15.083,28 10.072,05 3.400,88 110.797,74

TOTAL CEDIDOS 44 177.814,49 54.823,20 55.180,01 27.238,45 4.292,85 319.349,00

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR TÉC CONTROLE 4 17.087,52 13.670,04 19.657,88 3.344,89 0,00 53.760,33
AUDITOR DE CONTROLE 9 38.446,92 30.757,59 84.598,80 22.989,52 1.182,07 177.974,90
Total: 13 55.534,44 44.427,63 104.256,68 26.334,41 1.182,07 231.735,23

NIVEL MEDIO
AGENTE AUX CONTROLE 7 14.557,69 12.685,98 10.346,35 1.431,85 0,00 39.021,87
TÉC PROCESSAMENTO DE 3 11.624,34 0,00 5.230,95 1.685,53 0,00 18.540,82
TÉCNICO AUX CONTROLE 9 31.474,07 0,00 14.482,85 4.968,56 0,00 50.925,48
Total: 19 57.656,10 12.685,98 30.060,15 8.085,94 0,00 108.488,17

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ESPECIALIZADOS 1 1.875,78 0,00 375,16 0,00 0,00 2.250,94
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS 14 22.573,88 2.579,88 10.335,63 4.744,28 7.368,76 47.602,43
Total: 15 24.449,66 2.579,88 10.710,79 4.744,28 7.368,76 49.853,37

TOTAL 47 137.640,20 59.693,49 145.027,62 39.164,63 8.550,83 390.076,77
CARGOS COMISSIONADOS

CARGOS COMISSIONADOS
NIVEL SUPERIOR

NS-01 85 284.795,03 514.883,71 165.178,27 61.313,24 6.327,49 1.032.497,74
NS-02 71 409.838,78 781.772,28 352.330,48 58.284,28 10.106,04 1.612.331,86
NS-03 34 231.199,02 490.583,71 305.357,87 56.645,50 7.797,75 1.091.583,85
Total: 190 925.832,83 1.787.239,70 822.866,62 176.243,02 24.231,28 3.736.413,45

NIVEL MEDIO
NM-01 12 20.777,35 23.043,97 6.686,55 2.005,96 0,00 52.513,83
NM-02 10 31.276,69 40.659,71 4.375,38 8.547,14 453,21 85.312,13
NM-03 6 28.208,10 24.743,95 6.433,43 0,00 0,00 59.385,48
Total: 28 80.262,14 88.447,63 17.495,36 10.553,10 453,21 197.211,44

TOTAL CARGOS COMISSIONADOS 218 1.006.094,97 1.875.687,33 840.361,98 186.796,12 24.684,49 3.933.624,89
FUNÇÕES GRATIFICADAS

FUNÇÕES GRATIFICADAS
NIVEL SUPERIOR

Assistente de Auditor 4 20.120,56 43.845,92 5.240,35 10.760,35 3.390,78 83.357,96
Assistente de Conselheiro 4 19.919,24 43.995,63 7.719,54 4.943,99 3.849,24 80.427,64
Controlador 10 52.074,57 111.467,08 37.834,23 5.797,88 7.683,77 214.857,53
Coordenador Acadêmico 1 2.435,46 5.466,53 2.347,57 0,00 0,00 10.249,56
Coordenador de Acervo Técnico e 1 6.209,05 7.317,55 5.240,47 0,00 0,00 18.767,07
Coordenador de Administração 1 2.508,52 5.523,23 3.390,20 0,00 0,00 11.421,95
Coordenador de Apoio ao Usuário 1 4.445,77 6.487,65 1.832,45 0,00 444,58 13.210,45
Coordenador de Apoio as Sessões 1 6.395,29 7.469,53 6.400,30 1.432,55 0,00 21.697,67
Coordenador de Apoio Técnico 1 7.050,70 9.165,91 23.347,43 22.459,41 0,00 62.023,45
Coordenador de Atendimento ao 1 5.573,92 6.501,45 3.938,32 5.337,90 0,00 21.351,59
Coordenador de Contabilidade 1 5.623,66 11.980,60 1.642,31 0,00 1.118,53 20.365,10
Coordenador de Desenvolvimento 1 4.532,05 10.163,55 2.576,56 0,00 453,21 17.725,37
Coordenador de Engenharia de 1 4.271,88 9.749,18 0,00 0,00 0,00 14.021,06
Coordenador de Ensino, Pesquisa e 1 4.400,04 9.950,21 0,00 0,00 440,00 14.790,25
Coordenador de Formalização de 1 5.852,60 6.144,71 6.425,84 1.647,75 585,26 20.656,16
Coordenador de Gestão do 1 6.209,05 7.376,41 6.288,56 0,00 0,00 19.874,02
Coordenador de Informação e 1 6.395,29 6.830,00 6.784,02 7.770,45 639,53 28.419,29
Coordenador de Infraestrutura e 1 5.623,66 11.958,87 4.016,08 0,00 1.092,04 22.690,65
Coordenador de Pagamento 1 4.400,04 9.991,93 3.921,59 5.758,07 880,01 24.951,64
Coordenador de Patrimônio 1 5.852,60 7.191,39 4.283,90 0,00 585,26 17.913,15
Coordenador de Saúde e Qualidade 1 4.400,04 9.991,93 1.960,79 0,00 880,01 17.232,77
Coordenador de Sistemas 1 4.901,38 10.635,84 2.716,90 5.623,28 490,14 24.367,54
Coordenador de Suprimentos e 1 5.623,66 12.096,16 4.112,99 0,00 1.277,43 23.110,24
Coordenador de Transporte 1 3.332,51 5.934,27 4.562,63 0,00 0,00 13.829,41
Coordenador Orçamentáro e 1 5.852,60 11.873,47 6.156,73 7.340,42 585,26 31.808,48
Gerente de Atendimento ao Público 1 2.508,52 4.848,10 3.811,93 0,00 2.279,53 13.448,08
Gerente de Expediente 7 32.953,40 58.729,54 26.748,65 16.248,62 2.643,79 137.324,00
Gerente de Fiscalização 17 88.585,56 178.129,31 44.275,31 0,00 12.733,84 323.724,02
Gerente de Tecnologia da 2 13.647,45 20.417,30 3.722,81 0,00 1.470,42 39.257,98
Total: 67 341.699,07 651.233,25 231.298,46 95.120,67 43.522,63 1.362.874,08

TOTAL FUNÇÕES GRATIFICADAS 67 341.699,07 651.233,25 231.298,46 95.120,67 43.522,63 1.362.874,08
TOTAL: 636 3.261.864,40 3.911.196,15 2.637.462,22 698.530,63 222.353,57 10.731.406,00
NIVEL

NIVEL SUPERIOR
438 2.539.441,97 3.512.196,24 2.119.508,09 551.799,33 162.372,43 8.885.318,06

NIVEL MEDIO
155 619.281,24 357.282,96 457.974,58 117.062,07 32.762,22 1.584.363,07

NIVEL FUNDAMENTAL
43 103.141,19 41.716,95 59.979,55 29.669,23 27.218,92 261.725,84

TOTAL NIVEL 636 3.261.864,40 3.911.196,15 2.637.462,22 698.530,63 222.353,57 10.731.406,00
TOTAL: 636 3.261.864,40 3.911.196,15 2.637.462,22 698.530,63 222.353,57 10.731.406,00
TIPOS DE PREVIDÊNCIA

1 5.002,23 9.004,02 0,00 280,57 0,00 14.286,82
FINANPREV

287 1.820.182,41 2.013.093,01 1.805.153,99 490.667,12 160.891,80 6.289.988,33
FUNPREV

100 420.905,41 595.386,93 81.966,17 48.739,79 52.773,85 1.199.772,15
REGIME GERAL

211 882.065,21 1.232.136,96 663.496,56 138.339,66 8.260,73 2.924.299,12
OUTRAS (IPAMB)

1 6.860,65 12.349,17 10.565,40 0,00 0,00 29.775,22

TOTAL TIPOS DE PREVIDÊNCIA 600 3.135.015,91 3.861.970,09 2.561.182,12 678.027,14 221.926,38 10.458.121,00
TOTAL: 600 3.135.015,91 3.861.970,09 2.561.182,12 678.027,14 221.926,38 10.458.121,00
TOTAL GERAL: 636 3.261.864,40 3.911.196,15 2.637.462,22 698.530,63 222.353,57 10.731.406,00
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ANEXO III - LDO art. 58 R$-1.000,00

Vencimentos
/Proventos/ Outras

Regime Cargo Qtd. Pensões Vantag. TOTAL

CONSELHEIROS

CONSELHEIRO                   5 187.949,77 0,00 187.949,77
Total: 5 187.949,77 0,00 187.949,77

TOTAL CONSELHEIROS 5 187.949,77 0,00 187.949,77
AUDITORES/CONS. SUBS.

NIVEL SUPERIOR
Conselheiro Substituto        2 70.392,95 0,00 70.392,95
Total: 2 70.392,95 0,00 70.392,95

TOTAL AUDITORES/CONS. SUBS. 2 70.392,95 0,00 70.392,95
REGIME JURIDICO ÚNICO

NIVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE 3 76.674,58 0,00 76.674,58
ASSESSOR DE GABINETE          5 266.330,86 0,00 266.330,86
Assessor T. C. Externo        6 146.164,72 7.056,17 153.220,89
ASSESSOR TÉC CONTROLE 1 11.534,09 0,00 11.534,09
Auditor C. E. Administração   2 38.274,27 1.281,15 39.555,42
Auditor C. E. C. Contábeis    8 289.227,68 2.779,81 292.007,49
Auditor C. E. Direito         11 311.651,24 1.350,31 313.001,55
Auditor C. E. Economia        2 47.363,66 1.410,14 48.773,80
Auditor C. Externo            37 951.789,84 48.946,63 1.000.736,47
CHEFE GABINETE 1 33.083,63 0,00 33.083,63
CHEFE GABINETE DA 1 32.016,42 0,00 32.016,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO       3 92.918,76 0,00 92.918,76
SECRETÁRIO                    2 79.204,17 0,00 79.204,17
SUB-SECRETÁRIO                1 44.288,09 0,00 44.288,09
Total: 83 2.420.522,01 62.824,21 2.483.346,22

NIVEL MÉDIO
AGENTE AUX CONTROLE 5 30.249,68 0,00 30.249,68
Analista A. C. Externo        37 481.782,90 30.741,04 512.523,94
ANALISTA AUX CONTROLE 1 7.288,25 0,00 7.288,25
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO     2 30.682,50 0,00 30.682,50
Auxiliar T. C. E. Administrati 16 215.053,44 639,53 215.692,97
Auxiliar T. C. E. Informática 1 4.911,51 0,00 4.911,51
Motorista                     5 46.731,33 721,95 47.453,28
TÉCNICO AUX CONTROLE 5 35.881,98 0,00 35.881,98
Total: 72 852.581,59 32.102,52 884.684,11

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ESPECIALIZADOS    1 3.807,83 0,00 3.807,83
Agente A. S. Administrativos  6 31.764,94 1.789,98 33.554,92
Agente A. S. Gerais           3 7.820,61 62,21 7.882,82
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS    5 12.965,98 0,00 12.965,98
Agente V. Zeladoria           1 3.917,02 223,66 4.140,68
Total: 16 60.276,38 2.075,85 62.352,23

TOTAL REGIME JURIDICO ÚNICO 171 3.333.379,98 97.002,58 3.430.382,56
PENSIONISTA

NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE 8 178.766,55 0,00 178.766,55
Assessor T. C. Externo        1 3.534,01 0,00 3.534,01
AUDITOR                       3 94.485,54 0,00 94.485,54
Auditor C. E. Administração   1 3.713,23 0,00 3.713,23
Auditor C. E. C. Contábeis    1 12.868,36 0,00 12.868,36
Auditor C. Externo            2 27.556,30 0,00 27.556,30
CONSELHEIRO                   6 174.438,09 0,00 174.438,09
Conselheiro Substituto        3 76.002,63 0,00 76.002,63
Total: 25 571.364,71 0,00 571.364,71

NÍVEL MÉDIO
AGENTE AUX CONTROLE 7 33.541,45 0,00 33.541,45
Analista A. C. Externo        4 39.679,21 0,00 39.679,21
ANALISTA AUX CONTROLE 2 19.019,79 0,00 19.019,79
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO     1 10.947,04 0,00 10.947,04
Auxiliar T. C. E. Administrati 5 55.606,01 0,00 55.606,01
Auxiliar T. C. E. Informática 1 9.486,01 0,00 9.486,01
Motorista                     6 42.993,32 0,00 42.993,32
TÉC AUX SERV ESPECIALIZADOS   1 5.746,39 0,00 5.746,39
TÉC INFORMÁTICA- 1 17.788,80 0,00 17.788,80
TÉCNICO AUX CONTROLE 4 34.042,90 0,00 34.042,90
Total: 32 268.850,92 0,00 268.850,92

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ADMINISTRATIVOS   1 8.233,57 0,00 8.233,57
Agente A. S. Administrativos  2 4.773,77 0,00 4.773,77
Agente A. S. Gerais           1 4.134,05 0,00 4.134,05
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS    5 14.072,04 0,00 14.072,04
AGENTE VIGILANCIA E 2 7.655,50 0,00 7.655,50
Total: 11 38.868,93 0,00 38.868,93

TOTAL PENSIONISTA 68 879.084,56 0,00 879.084,56
TOTAL GERAL: 246 4.470.807,26 97.002,58 4.567.809,84
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aPostiLaMeNto
.

eXtrato do PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto ao coNtra-
to Nº 05/2021 – MPc/Pa
coNtrataNtE: Ministério Público de contas do Estado do Pará, cNPJ nº 
05.054.978/0001-50.
coNtratado: Nopragas controle ambiental ltda - EirElli, cNPJ nº 
05.972.711/0001-41
oBJEto do aPostilaMENto: reajuste de preços referentes, calculado 
mediante a aplicação da variação percentual do Índice Nacional de Preços 
ao consumidor amplo – iPca, no período de abril/2021 a março/2022, 
positivada em 11,2993% (onze inteiros, novecentos e noventa e três milé-
simos por cento) nesse período.
data da assiNatUra: 11/05/2022
ordENador: Patrick Bezerra Mesquita - Procurador-Geral de contas

Protocolo: 797390

.

.

diÁria
.

Portaria N° 210/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o requerimento da servidora Bárbara Pinheiro amanajás, 
para participar do evento “dEsafios Práticos Para a aPlicaÇÃo da 
lEi N. 14.133/2021 – 40 temas aplicados sobre planejamento, condução 
e julgamento da licitação, contratação direta e execução dos contratos”, 
a ser realizado de 23 a 25/05/2022, de forma presencial, em Brasília/df, 
tendo o centro de Estudos e aperfeiçoamento funcional-cEaf concluído 
pela pertinência temática e manifesto interesse institucional, para fins de 
custeio pelo MPc/Pa (Processo PaE nº 2022/429693);
coNsidEraNdo que, para participar do referido evento de capacitação, 
foram concedidas à servidora 3,5 (três e meia) diárias, correspondentes 
ao período de afastamento, conforme Portaria nº 149/2022/MPc/Pa, de 
14/04/2022, publicada em 19/04/2022;
coNsidEraNdo, contudo, que nos autos do mesmo processo, a referida 
servidora foi posteriormente indicada para assessorar, no dia 26/05/2022, 
o PGc na visita institucional ao Ministro antonio augusto Junho anastasia, 
do tribunal de contas da União, também em Brasília/df, e
CONSIDERANDO, por fim, o art. 8º, X, do Regimento Interno do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará, e tudo o mais que consta dos autos;
rEsolvE:
art. 1º revogar a Portaria nº 149/2022/MPc/Pa, de 14/04/2022, 
publicada no doE de 19/04/2022.
art. 2º conceder à servidora efetiva BárBara PiNHEiro aMaNaJás, 
matrícula nº 200259, 4,0 (quatro) diárias para capacitação e 1,5 (uma e 
meia) diária para assessoramento técnico, relativas a sua participação no 
evento “dEsafios Práticos Para a aPlicaÇÃo da lEi N. 14.133/2021 
– 40 temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da li-
citação, contratação direta e execução dos contratos”, a ser realizado de 
23 a 25/05/2022, bem como na visita institucional ao Ministro antonio 
augusto Junho anastasia, do tribunal de contas da União, que ocorrerá 
no 26/05/2022, ambos de forma presencial, em Brasília/df, nos termos 
do art. o 8º, X, do regimento interno do Ministério Público de contas do 
Estado do Pará.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
PatricK BEZErra MEsQUita
ProcUrador-GEral dE coNtas

Protocolo: 797086
Portaria N° 211/2022/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 a indicação do servidor Gilmar carneiro Gomes, para 
participar do evento o “EstáGio dE caPacitaÇÃo EM iNtEliGÊNcia, a 
ser realizado na Escola de inteligência Militar do Exército (EsiMEX), em 
parceria com o Ministério Público junto ao tribunal de contas da União 
(tcU)”, no período de 16 a 20/05/2022, de forma presencial, em Brasília – 
df (Processo PaE nº 2022/519247);
CONSIDERANDO, por fim, o art. 8º, X, do Regimento Interno do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará, c/c art. 1º, iv, da Portaria nº 
118/2022 – MPc/Pa, e tudo o mais que consta dos autos;
rEsolvE:
art. 1º conceder ao servidor efetivo Gilmar carneiro Gomes, matrícula nº 
200261, para participar do evento “EstáGio dE caPacitaÇÃo EM iN-
tEliGÊNcia, a ser realizado na Escola de inteligência Militar do Exército 
(EsiMEX), em parceria com o Ministério Público junto ao tribunal de con-
tas da União (tcU)”, no período de 16 a 20/05/2022, de forma presencial, 

em Brasília-df, 6,5 (seis e meia) diárias, correspondentes ao período de 
afastamento, na forma da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
caio aNdErsoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 797072

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 212/2022/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 renata louzada 
do couto, datado de 03/05/2022 (Protocolo PaE nº 2022/534312), e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rEsolvE:
art. 1º conceder à servidora rENata loUZada do coUto, ocupante do 
cargo efetivo de assistente Ministerial de controle Externo, matrícula nº 
200266, 08 (oito) dias das férias relativas ao período aquisitivo 25/03/2020 
a 24/03/2021, para o período de 06 a 13/06/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 11 de maio de 2022.
caio aNdErsoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 797077

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 213/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o pedido do servidor raphael fernando Braga Gonçalves, 
pelo qual requer a Gratificação de Titulação instituída pela Lei Estadual nº 
8.596/2018, consubstanciado na apresentação de declaração de conclusão 
do curso de Pós-Graduação lato sensu em direito Processual civil;
coNsidEraNdo as informações apresentadas pelo departamento de Ges-
tão de Pessoas e pelo departamento de finanças e orçamento, bem como 
tudo o mais que consta dos autos do processo administrativo eletrônico nº 
2022/555150.
rEsolvE:
art. 1º conceder, com fundamento no art. 26, § 2º, e no art. 27, inciso 
iii, da lei nº 8.596/2018, bem como na resolução nº 04/2018-conselho, 
Gratificação de Titulação ao servidor RAPHAEL FERNANDO BRAGA GON-
ÇalvEs, ocupante do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, ma-
trícula nº 200270, no percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do 
art. 4º, inciso iii, da resolução nº 04/2018-conselho.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 06/05/2022.
Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
PatricK BEZErra MEsQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 797191

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2322/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E s o l v E:
dEsiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
costa BarBosa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
129952/2021, cujo objeto é a aquisição de cordão para crachá, de acordo 
com o disposto no art. 3º, iv, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, 
art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Es-
tadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 
6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 
20/02/2006, e no impedimento deste, o servidor rafaEl rodriGUEs dE 
soUZa, 1º suplente, e a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 2ª suplente, 
devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor ricardo 
araÚJo MoUra e, no seu impedimento, victÓria cristiNa silva vi-
LHENA, para análise técnica das propostas e da documentação de qualifi-
cação técnica, e a servidora MoNica faBÍola cavalcaNtE dos aNJos, 
técnica- contadora, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 11 de maio de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
ProcUradora-GEral dE JUstiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 797006
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Portaria Nº 2323/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E s o l v E:
dEsiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodri-
GUEs dE soUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
140584/2021, cujo objeto é a contratação de serviços de administração, 
gerenciamento, controle informatizado e intermediação de aquisição de 
combustíveis, mediante credenciamento de postos e uso de cartões de 
pagamento eletrônicos magnéticos ou com chip, para o abastecimento da 
frota do Ministério Público do Estado do Pará, incluídos veículos próprios e 
locados, de acordo com o disposto no art. 3º, iv, da lei federal nº 10.520, 
de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, de 05/02/2020, e no 
impedimento deste, o servidor aNGElo NaZarENo costa BarBosa, 1º 
suplente, e a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 2ª suplente, devendo atu-
ar como membro da Equipe de apoio o servidor aNlYd sÉrio fraNÇa 
JUNior e, no seu impedimento, rUBENs fErNaNdEs rocHa para análise 
técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a ser-
vidora MoNica faBÍola cavalcaNtE dos aNJos, técnica- contadora, 
para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 11 de maio de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
ProcUradora-GEral dE JUstiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 797008
Portaria Nº 2312/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E s o l v E:
dEsiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodri-
GUEs dE soUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
132800/2021, cujo objeto é a aquisição de veículos novos, de acordo com 
o disposto no art. 3º, iv, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, 
i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 
05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 10, vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no im-
pedimento deste, o servidor aNGElo NaZarENo costa BarBosa, 1º su-
plente, e a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 2ª suplente, devendo atuar 
como membro da Equipe de apoio o servidor JorGE aNtoNio silva dos 
saNtos e, no seu impedimento, liNdalva soarEs das cHaGas, para 
análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, 
e a servidora MoNica faBÍola cavalcaNtE dos aNJos, técnica- conta-
dora, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 10 de maio de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 796948

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2342/2022-MP/PGJ
a ProcUradora-GEral dE JUstiÇa do Estado do Pará, EM EXEr-
cÍcio, usando de suas atribuições legais, e considerando os termos do 
e-mail datado de 11/5/2022,
r E s o l v E:
dEsiGNar a Procuradora de Justiça lEila Maria MarQUEs dE MoraEs 
para exercer a função de subprocurador-Geral de Justiça, para a área Ju-
rídico-institucional, durante o afastamento do titular, aNtÔNio EdUardo 
BarlEta dE alMEida, no período de 11 a 13/5/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 11 de maio de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
ProcUradora-GEral dE JUstiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 797012
Portaria Nº 2286/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do e-mail datado de 7/3/2022, protocolizado no 
“siP” sob o nº 3370/2022, em 7/3/2022,
r E s o l v E:
dEsiGNar a Procuradora de Justiça dUlcEliNda loBato PaNtoJa para, 
na qualidade de 1º subcorregedora-Geral do Ministério Público do Estado 
do Pará, responder pela corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado 
do Pará, durante o afastamento do titular, MaNoEl saNtiNo NasciMENto 
JUNior, no período de 7 a 10/3/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 09 de maio de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 2291/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício nº 41/2022-cPJsiv, de 16/3/2022, pro-
tocolizado no “siP” sob o nº 4115/2022, em 17/3/2022,
r E s o l v E:
i - disPENsar, a pedido, a contar de 16/3/2022, a Promotora de Justiça 
vaNEssa GalvÃo HErcUlaNo da função de coordenador da região 
administrativa 12 - sudeste iv, designada pela Portaria nº 4555/2021-
MP/PGJ, de 16/12/2021, publicada no d.o.E. de 17/12/2021.
ii - disPENsar a contar de 17/3/2022, o Promotor de Justiça faBiaNo 
olivEira GoMEs fErNaNdEs da função de vice-coordenador da região 
administrativa 12 - sudeste iv, designado pela Portaria nº 4555/2021-
MP/PGJ, de 16/12/2021, publicada no d.o.E. de 17/12/2021.
iii - dEsiGNar os Promotores de Justiça artHUr diNiZ fErrEira dE 
MElo e crYstiNa MicHiKo taKEta MoriKaWa para, sem prejuízo de 
suas atribuições, exercerem, respectivamente, as funções de coordenador 

e vice-coordenador da região administrativa 12 – sudeste iv, no período 
de 17/3 a 31/12/2022.
iv - dEsiGNar o Promotor de Justiça faBiaNo olivEira GoMEs fErNaN-
dEs para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de suplente da 
região administrativa 12 – sudeste iv, no período de 17/3 a 31/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 09 de maio de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 796727
..

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 053/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa EQUatorial 
Pará distriBUidora dE ENErGia s/a (cNPJ 04.895.728./0001-80).
objeto: fornecimento de energia elétrica para o novo prédio-sede do Mi-
nistério Público no município de altamira-Pa, conforme ajustado no contra-
to de compra de Energia regulada - ccEr.
valor total: r$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
fundamento legal: art. 24, c/c art. 26 da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 07/04/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8758 - - Promoção 
e defesa dos direitos constitucionais.
Elemento de despesa: 3390-39 – outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica
fonte de recurso: 0101 - recursos ordinários e 0301 - recursos ordinários .
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 796832
eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 050/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa EQUatorial 
Pará distriBUidora dE ENErGia s/a (cNPJ 04.895.728./0001-80).
objeto: fornecimento de energia elétrica para o novo prédio-sede do Mi-
nistério Público no município de altamira-Pa, conforme ajustado no contra-
to de Uso do sistema de distribuição – cUsd.
valor total: r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
fundamento legal: art. 24, c/c art. 26 da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 07/04/2022.
vigência do aditamento: 07/04/2022 a 07/04/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8758 - - Promoção 
e defesa dos direitos constitucionais.
Elemento de despesa: 3390-39 – outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica
fonte de recurso: 0101 - recursos ordinários e 003 - recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 796826
..

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 017/2022-MP/PA
Número do Processo: 129952/2021-Gedoc
objeto: aquisição de cordão para crachá.
regime de Execução: indireta
tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UasG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 25/05/2022
Hora da abertura: 9:00h (NovE Horas) – Horário dE BrasÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários
ordenador responsável: dra. Ubiragilda silva Pimentel, Procuradora-Geral 
de Justiça, em exercício

Protocolo: 797026
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2022-MP/PA
Número do Processo: nº 132800/2021
objeto: aquisição de veículos Novos (Zero Quilômetro), conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
regime de Execução: indireta
tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UasG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 25/05/2022
Hora da abertura: 9:00h (NovE Horas) – Horário dE BrasÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.091. 1494. 8758 – Promoção e Defesa dos Direi-
tos constitucionais
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Materiais Permanentes
fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários
ordenador responsável: dra Ubiragilda silva Pimentel – PGJ e.e

Protocolo: 797392
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.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

coNVite Nº. 006/2022-MP/Pa (rePetiÇÃo do coNVite Nº 
005/2022-MP/Pa)
o MiNistÉrio PÚBlico do Estado, por meio da comissão Especial de 
Licitação, comunica aos interessados o resultado final da CONVITE Nº. 
006/2022-MP/Pa (rEPEtiÇÃo do coNvitE Nº 005/2022-MP/Pa), do Pro-
cesso administrativo nº 106524/2021 (GEdoc), que tem como objeto os 
serviços de engenharia em imóvel do MPPa no município de Belém/Pa:
1) Restou classificada em primeiro lugar a empresa T.E.M. CORDERO CO-
MÉrcio E sErviÇos dE coNstrUÇÃo ltda – EPP com proposta no valor 
global de r$79.999,99 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e nove centavos); e em segundo lugar a empresa PlaNa 
coNstrUÇÕEs coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs ltda - EPP com proposta 
no valor global de r$88.079,49 (oitenta e oito mil, setenta e nove reais e 
quarenta e nove centavos).
informamos que o prazo para recurso correrá conforme art.109, da lei nº. 
8.666/93 e suas alterações.
Belém, 11 de maio de 2022.
comissão Especial de licitação

Protocolo: 797227

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa: 016/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa altErNativa 
tElEcoM ltda (cNPJ: 01.857.112/0001-26).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para atender às necessi-
dades da Promotoria de Justiça de Paragominas/Pa.
valor total: r$ 1.798,00 (um mil, setecentos e noventa e oito reais)
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 11/05/2022
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 339040. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dra. Ubiragilda silva Pimentel, Procuradora-Geral 
de Justiça, em exercício.

Protocolo: 797073

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-MP/Pa
oBJEto: aquisição de Materiais odontológicos de consumo para uso no 
departamento Médico e odontológico do MP-Pa
tErMo dE HoMoloGaÇÃo
tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 134572/2021 que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 009/2022-MP/Pa, empreitada por preço global, no 
tipo menor preço por item e, diante do julgamento da Pregoeira designada 
pela Portaria nº. 0636/2022-MP/PGJ, homologo o resultado do certame 
mencionado a favor das empresas abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
- cNPJ 07.506.786/0001-62 - PorteLa & LiMa Ltda
- totaL ForNecedor r$ 14.014,38

item Valor Unitário Valor Global
01 r$ 3,20 r$ 2.400,00
02 r$ 3,19 r$ 1.276,00
03 r$ 2,49 r$ 622,50
04 r$ 3,50 r$ 525,00
05 r$ 8,85 r$ 70,80
57 r$ 31,39 r$ 188,34
58 r$ 6,50 r$ 13,00
59 r$ 6,50 r$ 13,00
60 r$ 6,50 r$ 13,00
61 r$ 6,50 r$ 13,00
62 r$ 6,50 r$ 13,00
63 r$ 6,50 r$ 13,00
64 r$ 6,50 r$ 13,00
65 r$ 6,50 r$ 13,00
70 r$ 6,50 r$ 13,00
71 r$ 6,50 r$ 13,00
72 r$ 6,50 r$ 13,00
73 r$ 6,50 r$ 13,00
74 r$ 6,50 r$ 13,00
75 r$ 6,50 r$ 13,00
76 r$ 6,50 r$ 13,00
77 r$ 6,50 r$ 13,00
78 r$ 6,50 r$ 13,00
79 r$ 6,50 r$ 13,00
80 r$ 6,50 r$ 32,50

81 r$ 6,50 r$ 32,50
82 r$ 6,50 r$ 32,50
83 r$ 6,50 r$ 32,50
84 r$ 6,50 r$ 32,50
85 r$ 6,50 r$ 32,50
86 r$ 6,50 r$ 32,50
87 r$ 6,50 r$ 32,50
88 r$ 6,50 r$ 32,50
89 r$ 6,50 r$ 32,50
90 r$ 6,50 r$ 32,50
91 r$ 6,50 r$ 32,50
92 r$ 6,50 r$ 32,50
93 r$ 6,50 r$ 32,50
94 r$ 6,50 r$ 32,50
95 r$ 6,50 r$ 32,50
96 r$ 6,50 r$ 32,50
97 r$ 6,50 r$ 32,50
98 r$ 6,50 r$ 32,50
99 r$ 6,50 r$ 32,50
100 r$ 6,50 r$ 32,50
101 r$ 6,50 r$ 32,50
102 r$ 6,50 r$ 32,50
103 r$ 6,50 r$ 32,50
104 r$ 6,50 r$ 32,50
105 r$ 6,50 r$ 32,50
106 r$ 6,50 r$ 32,50
108 r$ 32,45 r$ 32,45
109 r$ 32,45 r$ 32,45
115 r$ 32,00 r$ 64,00
116 r$ 32,00 r$ 96,00
123 r$ 35,00 r$ 35,00
139 r$ 50,00 r$ 150,00
140 r$ 50,00 r$ 150,00
141 r$ 50,00 r$ 250,00
144 r$212,00 r$ 636,00
149 r$ 4,69 r$ 75,04
150 r$ 8,16 r$ 244,80
154 r$ 74,50 r$ 745,00
157 r$ 17,50 r$ 35,00
169 r$ 80,00 r$ 800,00
170 r$ 80,00 r$ 800,00
171 r$ 78,00 r$ 780,00
172 r$ 6,75 r$ 67,50
173 r$ 5,50 r$ 82,50
174 r$ 69,00 r$ 207,00
175 r$ 69,00 r$ 207,00
178 r$ 4,15 r$ 124,50
181 r$ 8,00 r$ 80,00
192 r$ 75,00 r$ 600,00
199 r$ 3,50 r$ 126,00
274 r$200,00 r$ 200,00
275 r$200,00 r$ 200,00
276 r$200,00 r$ 200,00
277 r$200,00 r$ 200,00
278 r$200,00 r$ 200,00
279 r$200,00 r$ 200,00
280 r$200,00 r$ 200,00

- cNPJ 14.425.382/0001-00 - MedicaL LiFe coMercio eireLi
– totaL do ForNecedor r$ 16.670,06

item Valor Unitário Valor Global
258 r$956,67 r$ 7.653,36  
259 r$901,67 r$ 9.016,70  
     

- cNPJ 20.873.575/0001-26 - radar coM. de ProdUtos Para 
saUde e serVicos eireLi
- totaL do ForNecedor r$ 10.835,13

item Valor Unitário Valor Global
11 r$ 55,00 r$ 440,00  
12 r$ 23,33 r$ 139,98  
14 r$ 60,00 r$ 300,00  
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15 r$ 9,80 r$ 49,00  
16 r$ 9,16 r$ 109,92  
17 r$ 11,25 r$ 90,00  
18 r$ 11,66 r$ 139,92  
19 r$ 8,00 r$ 64,00  
20 r$ 9,33 r$ 27,99  
21 r$ 9,33 r$ 27,99  
22 r$ 10,00 r$ 50,00  
23 r$ 10,00 r$ 50,00  
24 r$ 9,16 r$ 54,96  
25 r$ 9,16 r$ 54,96  
26 r$ 9,16 r$ 54,96  
27 r$ 10,66 r$ 63,96  
28 r$ 10,50 r$ 63,00  
29 r$ 10,50 r$ 63,00  
30 r$ 10,00 r$ 20,00  
31 r$ 10,00 r$ 30,00  
32 r$ 10,66 r$ 63,96  
33 r$ 14,00 r$ 42,00  
34 r$ 14,00 r$ 42,00  
35 r$ 11,00 r$ 33,00  
36 r$ 14,00 r$ 70,00  
37 r$ 12,80 r$ 64,00  
38 r$ 12,80 r$ 64,00  
39 r$ 10,00 r$ 120,00  
40 r$ 9,62 r$ 76,96  
41 r$ 9,00 r$ 27,00  
42 r$ 9,66 r$ 28,98  
43 r$ 8,99 r$ 26,97  
44 r$ 10,66 r$ 63,96  
45 r$ 10,00 r$ 100,00  
46 r$ 10,00 r$ 100,00  
47 r$ 10,00 r$ 100,00  
48 r$ 10,00 r$ 100,00  
49 r$ 10,00 r$ 30,00  
50 r$ 10,33 r$ 61,98  
51 r$ 10,16 r$ 60,96  
52 r$ 10,00 r$ 30,00  
54 r$ 16,86 r$ 84,30  
55 r$ 16,86 r$ 84,30  
56 r$ 16,86 r$ 84,30  
117 r$ 16,00 r$ 16,00  
118 r$ 16,00 r$ 16,00  
119 r$ 16,75 r$ 33,50  
120 r$ 16,75 r$ 33,50  
121 r$ 16,00 r$ 16,00  
122 r$ 16,00 r$ 16,00  
146 r$ 7,50 r$ 30,00  
153 r$ 11,75 r$ 23,50  
156 r$ 44,66 r$ 133,98  
177 r$ 45,80 r$ 45,80  
179 r$ 17,90 r$ 716,00  
182 r$ 11,26 r$ 112,60  
185 r$ 34,33 r$ 102,99  
186 r$ 44,16 r$ 264,96  
189 r$ 44,25 r$ 177,00  
193 r$ 30,78 r$ 246,24  
198 r$ 27,25 r$ 54,50  
202 r$ 19,75 r$ 79,00  
213 r$ 1,96 r$ 58,80  
218 r$ 31,15 r$ 62,30  
219 r$ 7,76 r$ 194,00  
221 r$ 8,00 r$ 64,00  
222 r$ 8,12 r$ 64,96  
225 r$ 41,66 r$ 624,90  
226 r$ 44,20 r$ 1.326,00  
227 r$ 30,70 r$ 307,00  
234 r$ 77,00 r$ 77,00  
235 r$ 77,00 r$ 77,00  

236 r$ 77,50 r$ 155,00  
237 r$ 77,00 r$ 77,00  
239 r$ 74,60 r$ 447,60  
242 r$ 30,00 r$ 300,00  
243 r$ 34,00 r$ 170,00  
244 r$ 40,00 r$ 80,00  
247 r$ 39,37 r$ 314,96  
248 r$310,96 r$ 310,96  
249 r$ 14,90 r$ 119,20  
250 r$ 21,25 r$ 42,50  
252 r$ 16,75 r$ 67,00  
253 r$ 14,40 r$ 172,80  
254 r$ 17,90 r$ 89,50  
255 r$ 10,46 r$ 62,76  
     

- cNPJ 22.129.569/0001-94 - ProdeNt odoNto MÉdico Ltda
- totaL do ForNecedor r$ 25.101,98

item Valor Unitário Valor Global
53 r$ 9,60 r$ 28,80
66 r$ 15,00 r$ 30,00
67 r$ 14,80 r$ 29,60
68 r$ 15,40 r$ 30,80
69 r$ 14,20 r$ 28,40
110 r$ 1,30 r$ 78,00
111 r$ 1,30 r$ 78,00
112 r$ 1,30 r$ 78,00
113 r$ 1,30 r$ 234,00
114 r$ 1,30 r$ 234,00
124 r$287,30 r$ 861,90
125 r$287,30 r$ 861,90
126 r$318,40 r$ 636,80
127 r$284,30 r$ 852,90
128 r$287,20 r$ 861,60
129 r$291,00 r$ 582,00
130 r$309,70 r$ 1.548,50
131 r$310,00 r$ 930,00
132 r$301,60 r$ 603,20
133 r$310,50 r$ 621,00
134 r$279,00 r$ 558,00
135 r$310,50 r$ 621,00
136 r$229,80 r$ 459,60
137 r$229,80 r$ 459,60
147 r$ 127,45 r$ 254,90
148 r$ 10,50 r$ 21,00
158 r$ 58,00 r$ 116,00
159 r$ 58,00 r$ 116,00
160 r$ 58,00 r$ 116,00
166 r$ 55,30 r$ 331,80
167 r$ 19,98 r$ 119,88
168 r$ 19,87 r$ 158,96
176 r$156,00 r$ 1.560,00
184 r$ 18,73 r$ 149,84
187 r$ 18,30 r$ 36,60
188 r$ 16,80 r$ 33,60
190 r$ 22,10 r$ 176,80
191 r$ 62,00 r$ 930,00
194 r$111,30 r$ 111,30
195 r$111,30 r$ 111,30
203 r$ 29,70 r$ 178,20
204 r$ 56,00 r$ 336,00
205 r$ 50,60 r$ 1.518,00
206 r$ 72,20 r$ 2.166,00
207 r$ 73,00 r$ 438,00
208 r$186,20 r$ 558,60
209 r$ 30,20 r$ 30,20
210 r$ 32,10 r$ 32,10
212 r$ 56,00 r$ 1.120,00
214 r$ 10,90 r$ 10,90
215 r$210,10 r$ 840,40
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216 r$270,40 r$ 540,80
217 r$ 6,20 r$ 49,60
224 r$ 72,40 r$ 144,80
228 r$ 40,90 r$ 409,00
229 r$ 16,10 r$ 322,00
231 r$ 49,80 r$ 298,80
232 r$ 9,90 r$ 59,40
251 r$ 81,00 r$ 162,00
256 r$ 35,90 r$ 71,80
260 r$ 31,90 r$ 127,60
265 r$ 36,20 r$ 36,20
    

- cNPJ 30.597.921/0001-44 - is 8 iNterNatioNaL sUPPLies 
iMP. e coMercio de ProdUtos HosPitaLares Ltda
-totaL do ForNecedor r$ 2.067,00

item Valor Unitário Valor Global
223 r$ 6,89 r$ 2.067,00  
     

- cNPJ 33.762.284/0001-02 - site MÉdica distriBUidora de 
Materiais e MedicaMeNtos H
- totaL do ForNecedor r$ 4.737,36

item valor Unitário valor Global

08 r$106,53 r$ 2.130,60

09 r$125,99 r$ 1.511,88

10 r$182,48 r$ 1.094,88

- itENs dEsErtos: 06, 07, 13, 107, 138, 142, 143, 151, 152, 155, 161, 
162, 163, 164, 165, 183, 196, 197, 200, 201, 211, 220, 230, 233, 238, 240, 
241, 245, 246, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295.
  - itENs fracassados: 145, 180, 257.
valor total do certame: r$ 73.425,91
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa,11de maio de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
Procuradora-Geral de Justiça, e.e.

Protocolo: 796949

.

.

oUtras MatÉrias
.

resUMo da recoMeNdaÇÃo Nº 001/202022-2ªPJMa
reF. inquérito civil n.º 001204-157/2020
a 2ª ProMotoria dE JUstiÇa da MoNtE alEGrE, torna pública a re-
comendação nº 002/2019, a qual encontra-se à disposição nos arquivos 
desta PJ, sito na rua rui Barbosa, nº 587 – Monte alegre - Pará.
inquérito civil nº 001204-157/202020-2ªPJMa
rEcoMENdaNtE: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, por meio 
da 2ª Promotoria de Justiça de Monte alegre.
rEcoMENdados: Município de Monte alegre, secretarias Municipais, che-
fes de controle interno Municipais e Presidentes de comissões de licitação 
do Poder Executivo Municipal.
oBJEto da rEcoMENdaÇÃo: Melhor efetivem as disposições constantes 
na lei nº 8.666/93 e/ou na lei nº 14.133/2021, que dispõem sobre licita-
ções e contratos administrativos, evitando determinações genéricas e as 
falhas observadas no contrato administrativo nº 219/2020.
Monte alegre, 03 de maio de 2022.
rafaEl trEvisaN dal BEM
Promotor de Justiça

Protocolo: 796952
republicada por incorreção no d.o.e. de 09 de maio de 2022
Portaria Nº 2116/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c o 
disposto no artigo 56, inciso iX, alíneas “e” e “f” da lei complementar nº 
057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado 
do Pará)
coNsidEraNdo as atribuições de caráter geral criminal do Grupo de atu-
ação Especial no combate ao crime organizado – GaEco;
CONSIDERANDO o conteúdo do Oficio n.º 252/2022-MP/GAECO protocoli-
zado no Ministério Público do Estado do Pará sob o n.º 6394/2022,

r E s o l v E:
dEsiGNar o Promotor de Justiça Harrison Henrique da cunha Bezerra para 
participar da operação a ser conduzida conforme informações do supra-
mencionado ofício.
 PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 29 de abril de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 796921
Portaria Nº 0288/2022-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 eXercÍcio PerÍodo a coNtar de dias
restaNtes

121000/2022 caMila tHiErs MacHado 2021/2022 09/05 a 
07/06/2022 09/05/2022 30

120969/2022 daMiao fErrEira dE 
MENEZEs 2021/2022 04/07 a 

02/08/2022 04/07/2022 30

121117/2022 JaMYllE HaNNa MaNsUr 2021/2022 16/05 a 
14/06/2022 16/05/2022 30

120785/2022 JosE alBErto BaPtista 
saNtos JUNior 2021/2022 27/04 a 

12/05/2022 06/05/2022 07

121097/2022 Marcio aNtoNio cUNHa 
soliMoEs 2021/2022 11/04 a 

10/05/2022 09/05/2022 02

121230/2022 tErcio cardoso MENEZEs 2021/2022 04/07 a 
02/08/2022 04/07/2022 30

 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 BElÉM, 11 de maio de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 797011
Portaria Nº 0289/2022-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

121296/2022 BarBara JassE cUNHa GoNÇalvEs 2014/2015 12 10 a 21/08/2022

121426/2022 BrENda fEio dE olivEira 2021/2022 30 06/06 a 
05/07/2022

121040/2022 cElia Maria dE MoUra Brito 2021/2022 30 16/05 a 
14/06/2022

119284/2022 HENriQUE KlaUtaU dE MENdoNca 2018/2019 08 20 a 27/06/2022

119284/2022 HENriQUE KlaUtaU dE MENdoNca 2020/2021 14 28/06 a 
11/07/2022

121300/2022 JUcElio liMa loPEs 2021/2022 30 20/06 a 
19/07/2022

 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 BElÉM, 11 de maio de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 797014
Portaria Nº 0291/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018,
coNsidEraNdo os termos do ofício nº 056/2021/MP/cPPads, de 
5/11/2021, protocolizado no “siP” sob o nº 16540/2021, em 5/11/2021, a 
partir do qual foi instaurada sindicância administrativa investigatória, por 
meio da Portaria nº 0640/2021-MP/sUB-ta, de 14/12/2021, publicada 
no d.o.E. de 17/12/2021;
coNsidEraNdo os termos da decisão proferida pela subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 314;
coNsidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/1/1994,
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r E s o l v E:
i – iNstaUrar Processo administrativo disciplinar, objetivando apurar even-
tuais faltas funcionais praticadas pela servidora registrada sob a Matrículas nº 
999.482, ocupante do cargo de auxiliar de serviços Gerais, por infração, em tese, 
ao disposto no art. 177, inciso viii; e pelo servidor registrado sob a Matrícula nº 
999.1439, ocupante do cargo de Motorista, por infração, em tese, ao disposto no 
art. 177, incisos vi e viii, todos da lei Estadual n.º 5.810/1994.
ii – dEsiGNar os servidores estáveis lUiZa taBosa loUrEiro liMa , 
alYssoN JosÉ lEal triNdadE e vÍviaN loBato EscÓcio dE faria, 
ocupantes do cargo de analista Jurídico, para, sob a Presidência da Pri-
meira, comporem a comissão de Processo administrativo disciplinar para 
atuarem neste Processo.
iii – fiXar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa.
 Belém, 11 de maio de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0292/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018,
coNsidEraNdo os termos do ofício nº 056/2021/MP/cPPads, de 
5/11/2021, protocolizado no “siP” sob o nº 16540/2021, em 5/11/2021, a 
partir do qual foi instaurada sindicância administrativa investigatória, por 
meio da Portaria nº 0640/2021-MP/sUB-ta, de 14/12/2021, publicada 
no d.o.E. de 17/12/2021;
coNsidEraNdo os termos da decisão proferida pela subprocuradoria-
Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 314;
coNsidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994,
r E s o l v E:
i - iNstaUrar sindicância administrativa investigatória, objetivando o es-
clarecimento dos fatos praticados pelo servidor registrado sob a Matrícula 
nº 999.574, ocupante do cargo de Oficial de Serviços Auxiliares; e pelo 
servidor registrado sob a Matrícula nº 999.943, ocupante do cargo de au-
xiliar de administração.
ii – dEsiGNar os servidores estáveis lUiZa taBosa loUrEiro liMa , 
alYssoN JosÉ lEal triNdadE e vÍviaN loBato EscÓcio dE faria, 
ocupantes do cargo de analista Jurídico, para, sob a Presidência da Pri-
meira, comporem a comissão de Processo administrativo disciplinar para 
atuarem neste Procedimento.
iii – fiXar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 Belém, 11 de maio de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 797016
Portaria Nº 0290/2022-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 aNte-
rior NoVo PerÍodo

121298/2022 BarBara JassE cUNHa GoNÇalvEs 2021/2022 03/10 a 01/11/2022 01 a 30/11/2022

116938/2022 KEllE cristiNa fortUNato da 
costa 2021/2022 18/07 a 16/08/2022 03/05 a 

01/06/2022

121261/2022 lorENa Brito caMara 2021/2022 24/05 a 22/06/2022 08/09 a 
07/10/2022

120940/2022 lorENa tHais NoGUEira PortEla 2021/2022 04/07 a 02/08/2022 01 a 30/08/2022

 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 BElÉM, 11 de maio de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 797017
aNULaÇÃo de LicitaÇÃo (PreGÃo eLetrÔNico 075/2021-MP/Pa)
decisÃo
1.trata-se de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 
075/2022-MP/Pa, promovido pelo Ministério Público do Estado do Pará, 
objetivando a aquisição de computadores e periféricos, para atender as 
necessidades do departamento de informática;
2. os autos retornam a Procuradoria-Geral de Justiça, com a manifestação 

do Pregoeiro designado para atuar no feito (fls.1184), informando que dei-
xou de prestar informações em tempo hábil previsto no edital, a um pedido 
de esclarecimento requerido por uma das empresas licitantes do certame;
3. Explanou, que visando remediar a falta, decidiu suspender a sessão da 
licitação, para adoção da providência cabível, mas, o sistema eletrônico 
não registrou o evento “suspensão”, ensejando que na data e horário mar-
cados, a sessão transcorresse de forma automática, até a fase de lances;
4.os autos foram encaminhados à assessoria Jurídica da PGJ, que expôs 
mediante o Parecer nº 128/2022-ass/JUr/PGJ, em síntese, que em pro-
cessos licitatórios, especialmente na modalidade pregão, é dever da admi-
nistração prestar esclarecimentos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis 
contados da data de recebimento do pedido, conforme previsto no art. 
23, §1º do decreto federal nº 10.024/2019, no art. 23, §1º do decreto 
Estadual nº 534/2020 e no subitem do 29.2.1 do edital, ensejando o des-
cumprimento, além de violação aos normativos, inobservância ao princípio 
da vinculação ao instrumento convocatório, a transparência, e ao interesse 
público, o que macula a regularidade do certame;
5.Na oportunidade, considerando as ilegalidades apontadas, a assessoria 
PGJ alvitrou, com fulcro no art. 50 do decreto 10.024/2019 e no subi-
tem 28.1 do instrumento convocatório, a anulação do certame licitatório, 
e acrescentou, a desnecessidade de abertura de prazo de defesa para os 
licitantes, tendo em vista que a anulação ocorrerá antes da homologação 
e adjudicação;
6-considerando a manifestação do Pregoeiro e as conclusões do Parecer 
Jurídico nº 128/2022-ass/JUr/PGJ, é evidente o descumprimento da obri-
gação reportada, e também, a violação aos princípios da licitação, nor-
mativos federal e Estadual, e, ao instrumento convocatório, a motivar a 
declaração de nulidade do certame;
7-diante do exposto, acolho as conclusões do Parecer nº 128/2022-ass/
JUr/PGJ, e com fulcro no art. 50 do decreto federal nº 10.024/2019 e no 
subitem 28.1 do edital, decido anular a fase externa do Pregão Eletrônico 
nº 075/2022-MP/Pa;
8-Encaminhe-se os autos à atividade de licitações e contratos, para providências.
Belém, 11 de maio de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
Procuradora-Geral de Justiça, em exercício

Protocolo: 797373
Portaria N.º 027/2022-MP/cGMP
o corrEGEdor GEral do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo que, a corregedoria-Geral do Ministério Público é o ór-
gão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos 
Membros do Ministério Público – art. 17, caput, da lei n.º 8.625 (lei or-
gânica Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 
30, caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNsidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos Membros do Ministério Público;
coNsidEraNdo a vigência do Provimento n°. 003/2021-MP/cGMP, que 
dispõe sobre a realização de correições ordinárias, extraordinárias e das 
inspeções pela corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Promo-
torias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspeções pre-
visto para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das atribuições 
legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado do Pará,
rEsolvE:
i – dEtErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, a 
realização de correição ordinária, orientação funcional e Escuta social, 
na região administrativa NordEstE ii (capanema, augusto corrêa, Bo-
nito, Bragança, capitão, Poço, Garrafão do Norte, irituia, Nova timboteua, 
ourém, Peixe-Boi, Primavera, salinópolis, santarém Novo, são João de 
Pirabas, são Miguel do Guamá, santa luzia do Pará e viseu), no período 
de 17 à 29 de julho de 2022;
ii – dEsiGNar o Promotor de Justiça assessor deste Órgão correcional, 
dr. JosÉ Haroldo carNEiro Matos, para prestar assessoria na realiza-
ção das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desen-
volvimento dos trabalhos, no período de 17 à 29/07//2022;
iii – dEsiGNar a Promotora de Justiça assessora deste Órgão correcional, 
dra. lEaNE Barros fiUZa dE MEllo para prestar assessoria na realiza-
ção das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desen-
volvimento dos trabalhos, no período de 18 à 22/07/2022;
iv – dEsiGNar a Promotora de Justiça assessora deste Órgão correcional, 
dra. viviaNE loBato soBral para prestar assessoria na realização das 
atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvimento 
dos trabalhos, no período de 25 à 29/07/2022;
v – dEsiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, para auxiliarem 
nos trabalhos inerentes aos atos de fiscalização, orientação funcional e 
escuta social, conforme os seguintes períodos: rENata cristiNa dE Ma-
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tos MartiNs e Marco aNtoNio da silva castro, período de 17 à 
29/07/2022; Mario lUciaNo dE Barros fiMa e aciBEtHaNia silva dE 
arrUda, período de 25 à 29/07/2022; rosE MarY EPifÂNio dE carva-
lHo e carlos alBErto da Mata vEloso, período de 18 à 22/07/2022;
vi – dEsiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, sGto 
PM clEidissoN, cB PM isMaYlE, cB PM cardoso e cB PM d`aNGElEs, 
para garantirem a segurança institucional da equipe, no período de 17 à 
29/07/2022, considerando o deslocamento por via rodoviária.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE. GaBiNEtE do corrEGEdor 
GEral do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará.
Belém-Pa, 11 de maio de 2022.
MaNoEl saNtiNo NasciMENto JÚNior
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 797297
Portaria N.º 026/2022-MP/cGMP
o corrEGEdor GEral do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo que, a corregedoria-Geral do Ministério Público é o ór-
gão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos 
Membros do Ministério Público – art. 17, caput, da lei n.º 8.625 (lei or-
gânica Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 
30, caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNsidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos Membros do Ministério Público;
coNsidEraNdo a vigência do Provimento n°. 003/2021-MP/cGMP, que 
dispõe sobre a realização de correições ordinárias, extraordinárias e das 
inspeções pela corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Promo-
torias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspeções pre-
visto para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das atribuições 
legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado do Pará,
rEsolvE:
i – dEtErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, a 
realização de correição ordinária, orientação funcional e Escuta social, na 
região administrativa tocaNtiNs (abaetetuba, acará, Baião, Barcarena, 
cametá, igarapé-Miri, limoeiro do ajuru, Mocajuba, Moju e tailândia), no 
período de 04 a 13 de julho de 2022;
ii – dEsiGNar o Promotor de Justiça assessor deste Órgão correcional, 
dr. JosÉ Haroldo carNEiro Matos, para prestar assessoria na realiza-
ção das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desen-
volvimento dos trabalhos, no período de 04 a 13/07//2022;
iii – dEsiGNar as Promotoras de Justiça assessoras deste Órgão corre-
cional, dra. lUZiaNa Barata daNtas e dra. viviaNE loBato soBral 
para prestarem assessoria na realização das atividades correcionais e de-
mais atos necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos, no período 
de 06 à 08/07/2022;
iv – dEsiGNar a Promotora de Justiça assessora deste Órgão correcional, 
dra. lEaNE Barros fiUZa dE MEllo para prestar assessoria na realiza-
ção das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desen-
volvimento dos trabalhos, no período de 11 à 13/07/2022;
os servidores desta corregedoria-Geral, para auxiliarem nos trabalhos ine-
rentes aos atos de fiscalização, orientação funcional e escuta social, confor-
me os seguintes períodos: rENata cristiNa dE Matos MartiNs, Marco 
aNtoNio da silva castro e alEXaNdrE liMa da GraÇa, período de 04 
à 13/07/2022; Mario lUciaNo dE Barros fiMa e aciBEtHaNia silva dE 
arrUda, período de 06 à 08/07/2022; rosE MarY EPifÂNio dE carvalHo 
e carlos alBErto da Mata vEloso, período de 11 à 13/07/2022;
v – dEsiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, sGto 
PM clEidissoN, cB PM isMaYlE, cB PM cardoso e cB PM d`aNGElEs, 
para garantirem a segurança institucional da equipe, no período de 04 à 
13/07/2022, considerando o deslocamento por via rodoviária e fluvial.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE. GaBiNEtE do corrEGEdor 
GEral do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará.
Belém-Pa, 11 de maio de 2022.
MaNoEl saNtiNo NasciMENto JÚNior
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 797295
Portaria N.º 025/2022-MP/cGMP
o corrEGEdor GEral do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo que, a corregedoria-Geral do Ministério Público é o ór-
gão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos 
Membros do Ministério Público – art. 17, caput, da lei n.º 8.625 (lei or-
gânica Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 
30, caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNsidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 

37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos Membros do Ministério Público;
coNsidEraNdo a vigência do Provimento n°. 003/2021-MP/cGMP, que 
dispõe sobre a realização de correições ordinárias, extraordinárias e das 
inspeções pela corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Promo-
torias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspeções pre-
visto para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das atribuições 
legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado do Pará,
rEsolvE:
i – dEtErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, a 
realização de correição ordinária e orientação funcional, na região ad-
ministrativa sUdEstE ii (redenção, conceição do araguaia, ourilândia do 
Norte, rio Maria, santana do araguaia, são félix do Xingu, tucumã e Xin-
guara), no período de 18 à 28 de junho de 2022;
ii – dEsiGNar o Promotor de Justiça assessor deste Órgão correcional, 
dr. JosÉ Haroldo carNEiro Matos, para prestar assessoria na realiza-
ção das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desen-
volvimento dos trabalhos, no período de 18 à 28/06/2022;
iii – dEsiGNar a Promotora de Justiça assessora deste Órgão correcional, 
dra. lUZiaNa Barata daNtas, para prestar assessoria na realização das 
atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvimento 
dos trabalhos, no período de 20 à 25/06/2022;
iv – dEsiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, para auxiliarem 
nos trabalhos inerentes aos atos de fiscalização, orientação funcional e es-
cuta social, conforme os seguintes períodos: rENata cristiNa dE Matos 
MartiNs, alEXaNdrE liMa da GraÇa, Marco aNtoNio da silva cas-
tro e rosE MarY EPifÂNio dE carvalHo, período de 18 à 28/06/2022; 
Mario lUciaNo dE Barros fiMa, aciBEtHaNia silva dE arrUda e 
silas GoNÇalvEs dos rEis, período de 20 à 25/06/2022;
v – dEsiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, sGto 
PM clEidissoN, cB PM isMaYlE, cB PM cardoso e cB PM d`aNGElEs, 
para garantirem a segurança institucional da equipe, no período de 17 à 
29/06/2022, considerando o deslocamento por via rodoviária.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE. GaBiNEtE do corrEGEdor 
GEral do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará.
Belém-Pa, 11 de maio de 2022.
MaNoEl saNtiNo NasciMENto JÚNior
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 797290
eXtrato da Portaria Nº 18/2022-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iv, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo siMP Nº 
002093-040/2022 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria Nº 18/2022-8ª PJ aGrária
Polo ativo: 8ª Promotoria agrária da i região.
Polo Passivo: Em apuração
assunto:.objetiva investigar o Mercado voluntário de créditos de carbono 
em territórios de Povos e comunidades tradicionais nos municípios da 1ª 
região agrária do Estado do Pará.
HErENa NEvEs MaUÉs corrÊa dE MElo - Promotora de Justiça agrária - 
auxiliar da 1ª região agrária

Protocolo: 796865
resUMo da Portaria N.º 21/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMotoria dE JUstiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
Portaria N.º 021/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NotÍcia dE fato n°. 001498-601/2021
instauração de Procedimento administrativo para apurar suposta situa-
ção de vulnerabilidade vivenciada pelo sr. G.a.c, o qual possui transtorno 
mental e não realiza tratamento médico, bem como perambula pelas ruas 
deste Município
Marabá/Pa, 11 de maio de 2022
lÍliaN viaNa frEirE
Promotora de Justiça titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 796869
rePUBLicaÇÃo Por iNcorreÇÃo
eXtrato de ata da 4ª sessÃo ordiNÁria do coLÉGio de Pro-
cUradores de JUstiÇa
data: 05/05/2022 (quinta-feira)
Horário: 10h
local: Plenário do colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará
Presidência: Procurador-Geral de Justiça, em exercício, antônio Eduardo 
Barleta de almeida
secretária: Procuradora de Justiça ana tereza do socorro da silva abucater
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assUNtos adMiNistratiVos
compareceram:
Estiveram presentes o Procurador-Geral de Justiça, em exercício, dr. an-
tônio Eduardo Barleta de almeida; os Procuradores de Justiça Manoel san-
tino Nascimento Junior, raimundo de Mendonça ribeiro alves, luiz cesar 
tavares Bibas, Geraldo de Mendonça rocha, francisco Barbosa de olivei-
ra, dulcelinda lobato Pantoja, Marcos antônio ferreira das Neves, adélio 
Mendes dos santos, Mariza Machado da silva lima, ricardo albuquerque 
da silva, leila Maria Marques de Moraes, Maria tércia ávila Bastos dos 
santos, Jorge de Mendonça rocha, Hezedequias Mesquita da costa, Maria 
célia filocreão Gonçalves, cândida de Jesus ribeiro do Nascimento, Maria 
do socorro Martins carvalho Mendo, Nelson Pereira Medrado, rosa Maria 
rodrigues carvalho, Hamilton Nogueira salame, Waldir Macieira da costa 
filho, sérgio tibúrcio dos santos silva; e ana tereza do socorro da silva 
abucater, secretária do colégio de Procuradores de Justiça.
1. Assunto: Justificativas de falta:
Justificaram a ausência os Drs. Cesar Nader Bechara Mattar Junior, em 
viagem a serviço; cláudio Bezerra de Melo, em consulta médica; e Mario 
Nonato falangola, em sessão do tJEPa.
1. assunto: afastamento das funções ou da carreira.
registrado o afastamento dos Procuradores de Justiça Maria da conceição 
de Mattos sousa e Estevam alves sampaio filho, em gozo de férias; e Ubi-
ragilda silva Pimentel, de licença saúde.
1. assunto: aprovação de atas.
o Presidente submeteu ao Plenário a ata da sessão ordinária de 07/04/2022. 
a ata foi aprovada por unanimidade. registrada a abstenção dos Procura-
dores de Justiça que não estiveram presentes à retro citada sessão.
1. assunto: comunicações da secretaria.
- a secretária deu ciência ao Plenário da decisão liminar concedida pelo 
conselheiro relator, dr. rinaldo reis lima, do conselho Nacional do Minis-
tério Público (cNMP), nos autos do procedimento de controle administrati-
vo nº 1.00347/2022-06, instaurado a requerimento da associação do Mi-
nistério Público do Estado do Pará (aMPEP), nos seguintes termos: “diante 
do exposto, presentes simultaneamente os requisitos no art. 43, viii, do 
ricNMP, dEfiro a tUtEla ProvisÓria pleiteada para: 1)  suspender 
a eficácia do art. 10, § 1º, da Resolução CPJ nº 007/2016, até ulterior 
deliberação deste cNMP; e 2)  determinar à corregedoria-Geral do MP/Pa 
que se abstenha de realizar controle prévio quanto ao conteúdo dos obje-
tivos lançados nos planos de atuação elaborados pelos membros do órgão 
ministerial requerido, considerando como regulares os objetivos eventual-
mente recusados com fundamento no art. 10, § 1º, da resolução cPJ nº 
007/2016” (protocolo nº 5660/2022, de 13/04/2022).
- a secretária deu conhecimento ao colegiado do relatório Estatístico tri-
mestral das atividades desenvolvidas pela ouvidoria-Geral do Ministério 
Público no período de 07/01/2022 a 31/03/2022 (protocolo nº 6404/2022, 
de 29/04/2022).
1. assunto: Palavra franqueada.
- o dr. adélio Mendes convidou os presentes a participar da cerimônia de 
posse da nova diretoria do conselho Nacional dos ouvidores-Gerais do 
Ministério Público, a qual integra na condição de diretor de comunicações.
- o dr. Nelson Medrado discorreu sobre notícias veiculadas na imprensa sobre 
a condenação do dr. Manoel santino, corregedor-Geral do Ministério Público, 
em processo instaurado no âmbito do tribunal de contas da União (tcU) e as 
repercussões legais no fato no âmbito ministerial. o dr. Manoel santino prestou 
esclarecimentos sobre o caso. o Presidente determinou o devido registro em ata.
coMissÕes teMÁticas
1. Processo nº 046/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. tra-
mitação: comissão Permanente de assuntos administrativos e técnicos. 
relator: Procurador de Justiça Marcos antônio ferreira das Neves. assunto: 
anteprojeto de lei relativo à transformação de cargos do quadro de pessoal 
do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa).
Por maioria, deliberou o colégio de Procuradores de Justiça pela aprovação 
do anteprojeto de lei complementar sob exame, com as emendas propos-
tas pelo relator, nos exatos termos do aditamento do voto por ele (relator) 
apresentado, vencido o dr. Nelson Medrado.
1. Processo nº 005/2022-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. tra-
mitação: comissão Permanente de assuntos institucionais e outorga de 
comendas de Mérito institucional. assunto: Mandato do ouvidor-Geral e 
dos vice-ouvidores-Gerais do Ministério Público.
Por unanimidade, deliberou o E. colegiado por referendar a decisão do 
Procurador-Geral de Justiça no sentido de retificar o Ato nº 207/2021, de 
21/06/2021, para assegurar o mandato de 2 (dois) anos ao dr. adélio Men-
des, enquanto ouvidor-Geral do Ministério Público do biênio 2021-2023. a 
Procuradoria-Geral de Justiça providenciará a edição de ato nesse sentido.
Processo adMiNistratiVo
1. Processo nº 039/2021-cPJ. recorrente: Promotor de Justiça alan Pierre 
chaves rocha. recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. relator: Procura-
dor de Justiça Hezedequias Mesquita da costa. assunto: recurso contra 

a decisão que aplicou penalidade ao recorrente nos autos do Processo 
administrativo disciplinar (Pad) nº 102/2019-cGMP.
o Presidente adiou a apreciação do processo nº 039/2021-cPJ para a próxima 
sessão ordinária do E. colegiado, a pedido do relator. cientes os presentes.
1. Processo nº 051/2021-cPJ. recorrente: Monica Pimentel alves Pereira. ad-
vogada: cydia Emy Pereira ribeiro, oaB/Pa nº 7623. recorrida: corregedo-
ria-Geral do Ministério Público. interessadas: Promotoras de Justiça Maria de 
Belém santos e ioná silva de souza Nunes. relatora: Procuradora de Justiça 
Mariza Machado da silva lima. assunto: recurso contra a decisão que arqui-
vou o Procedimento disciplinar Preliminar (PdP) nº 014/2021-cGMP.
Por maioria, deliberou o colégio de Procuradores de Justiça que é da atri-
buição da relatora analisar o pedido de produção de provas formulado 
pela recorrente, vencida a relatora. registrada a abstenção da dra. célia 
filocreão. o voto de dr. sérgio tibúrcio, em participação remota, não foi 
registrado por problemas técnicos. registrado o impedimento dos Procu-
radores de Justiça Manoel santino, prolator da decisão recorrida; e Waldir 
Macieira, relator do recurso contra decisão de arquivamento de notícia de 
fato que tramitou no conselho superior do Ministério Público (csMP). o dr. 
Jorge rocha declarou impedimento por ter atuado no processo na condição 
de corregedor-Geral. o dr. Geraldo rocha declarou impedimento por ser 
irmão do então corregedor-Geral.
1. Processo nº 037/2021-cPJ. recorrente: raquel araujo da silva. recorri-
da: Procuradoria-Geral de Justiça. interessado: Promotor de Justiça Gilber-
to valente Martins. relatora: Procuradora de Justiça Maria do socorro Mar-
tins carvalho Mendo. vistor: Procurador de Justiça raimundo de Mendonça 
ribeiro alves. assunto: recurso contra a decisão da Procuradoria-Geral de 
Justiça que arquivou o inquérito civil siMP nº 000029-009/2020.
o vistor se manifestou no sentido de que deve ser cumprido pela secreta-
ria o despacho da relatora. o Presidente aquiesceu. a secretaria adotará 
providências nesse sentido.
o QUE coUBEr
a dra. rosa carvalho relatou os problemas enfrentados pelas Procurado-
rias de Justiça em decorrência da instabilidade do processo judicial eletrô-
nico (PJE). o Presidente convidou o diretor do departamento de informá-
tica, servidor fabrício José Barroso saldanha, a prestar esclarecimentos e 
este assim procedeu. também se manifestaram os Procuradores de Justiça 
cesar Bibas, Marcos antônio e o Presidente.
a sessão foi encerrada às 13h:10m.
Para constar, eu, ana tereza do socorro da silva abucater, 
_________________________, secretária do colégio de Procuradores de 
Justiça, redigi este extrato de ata que, depois de lido e achado conforme, 
será assinado pela Presidente.
aNtÔNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça, em exercício

Protocolo: 796840
resUMo da Portaria N.º 20/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMotoria dE JUstiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
Portaria N.º 20/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NotÍcia dE fato n°. 000416-940/2021
instauração de Procedimento administrativo para garantir o pleno funcio-
namento do conselho Municipal de defesa dos direitos das Pessoas com 
Deficiência – CMDPD
Marabá/Pa, 11 de maio de 2022
lÍliaN viaNa frEirE
Promotora de Justiça titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 796854
republicada por incorreção no d.o.e. de 10 de maio de 2022
Portaria Nº 0270/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNsidEraNdo os Princípios da legalidade, de impessoalidade, da Mo-
ralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da 
constituição federal de 1988;
coNsidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/1/1994;
coNsidEraNdo os termos do ofício nº 134/2021/oUvidoria-MPPa, de 
14/5/2021, protocolizado no “siP” sob o nº 6755/2021, em 17/5/2021, 
a partir do qual foi instaurado o Processo administrativo disciplinar 
Simplificado nº 01/2021 - Rito Sumário, por meio da PORTARIA nº 
0412/2021-MP/sUB-ta, de 10/9/2021, publicada no d.o.E. de 16/9/2021;
coNsidEraNdo os termos do julgamento proferido pela subprocurado-
ria-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa, às fls. 123-124,
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r E s o l v E:
dEtErMiNar o arQUivaMENto do Processo administrativo disciplinar 
Simplificado nº 01/2021 - Rito Sumário, instaurado por meio da PORTARIA 
nº 0412/2021-MP/sUB-ta, de 10/9/2021, publicada no d.o.E. de 16/9/2021.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 Belém, 09 de maio de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0286/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNsidEraNdo que é dever da administração a apuração de 
irregularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei 
Estadual nº 5.810, de 24/1/1994;
coNsidEraNdo os termos do ofício nº 013/2022/MP/cPPads, de 
19/4/2022, protocolizado no “siP” sob o nº 5864/2022, em 19/4/2022;
coNsidEraNdo os termos da decisão proferida pela subprocuradoria-
Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 2,
r E s o l v E:
i - ProrroGar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos 
da comissão de sindicância designada pela Portaria nº 24/2021-MP/
sGJ-ta, de 2/2/2021, publicada no d.o.E. de 11/2/2021.
ii – coNvalidar todos os atos praticados até então pela comissão.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 Belém, 10 de maio de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 2287/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, 
e considerando os termos do ofício nº 069/2022-MP/cPsiii/tUc, de 
20/3/2022, protocolizado no “siP” sob o nº 4235/2022, em 21/3/2022,
r E s o l v E:
aUtoriZar a Promotora de Justiça aliNE JaNUsa tElEs MartiNs a de 
deslocar de Tucuruí a Fortaleza-CE, no período de 21 a 25/3/2022, a fim de 
participar do XXiv congresso Nacional do Ministério Público.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 09 de maio de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 2288/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições le-
gais, e considerando os termos do ofício nº 078/2022-MPPa/10ªPJiJ, de 
19/4/2022, protocolizado no “siP” sob o nº 5881/2022, em 19/4/2022,
r E s o l v E:
aUtoriZar o Promotor de Justiça NadilsoN PortilHo GoMEs, sem pre-
juízo de suas atribuições, a se deslocar desta capital a igarapé-Miri, no 
dia 6/5/2022, a fim de participar de Reunião cujo Tema é a Produção e a 
comercialização do Palmito de açaí.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 09 de maio de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 2289/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício nº 145/2022/csMP-MPPa, de 18/4/2022, 
protocolizado no “siP” sob o nº 5957/2022, em 20/4/2022,
r E s o l v E:
coNvocar o Procurador de Justiça NElsoN PErEira MEdrado para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer a função de conselheiro titular no 
conselho superior do Ministério Público, durante o afastamento do titular, 
Waldir MaciEira da costa filHo, no período de 18 a 29/4/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 09 de maio de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 796729
editaL de arQUiVaMeNto Nº 001/2022-MP/1ª PJtuc (ic 
004939-027/2018)
a 1ª Promotoria de Justiça de tucuruí, por intermédio do Promotor de Jus-
tiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção 
ao disposto no art. 27, § 1º e 2º, da resolução no 007/2019-cPJ, vem 
por meio deste edital, cientificar os interessados THAIS BELICHE COS-
ta, fraNcisca BEJMa dos saNtos Matos, JosENir saNcHEs aMaral, 
NirlEY loPEs olivEira MoUsiNHo, HEliaNa Barroso dE olivEira, 
e a todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual 
apresentação de razões e documentos ao conselho superior do Ministério 
Público até a sessão do julgamento, para fins de impugnação do ARQUIVA-

MENto do inquérito civil siMP nº 004939-027/2018.
tucuruí-Pa, 03 de maio de 2022.
aliNE JaNUsa tElEs MartiNs
1o Promotor de Justiça titular de tucuruí

Protocolo: 796748
resUMo da Portaria N.º 18/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMotoria dE JUstiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
Portaria N.º 018/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NotÍcia dE fato n°. 000416-940/2021
instauração de Procedimento administrativo para apurar situação de vul-
nerabilidade vivenciada por J.M.S, a qual é pessoa com deficiência e não 
adere os tratamentos e terapias ofertados pelo caPs
Marabá/Pa, 11 de maio de 2022
lÍliaN viaNa frEirE
Promotora de Justiça titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 796750
4ª ProMotoria de JUstiÇa dos direitos coNstitUcioNais 
FUNdaMeNtais e dos direitos HUMaNos
Portaria Nº 001/2022-MP/4ªPJ/dcF/dH
a 4º ProMotora dE JUstiÇa dos dirEitos coNstitUcioNais fUNda-
MENtais E dos dirEitos HUMaNos dE BElÉM, dra. Maria da PENHa 
dE Mattos BUcHacra araÚJo, torna pública a instauração do Procedi-
mento administrativo nº 000091-151/2022, na Promotoria de Justiça dos 
direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos de Belém, 
sito a rua Ângelo custódio, nº 36, bairro da cidade velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
Procedimento administrativo: nº 000091-151/2022
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 1988 e 
art. 26, incisos i e vi da lei nº 8.625/93 e, lei complementar nº 057/06, lei 
orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, artigo 54, inciso i.
investigado: fundação ParaPaz
objeto: acompanhamento da regularização do quadro de pessoal da fun-
dação Para Paz.
Belém, 12 de abril de 2022
Maria da Penha de Mattos Buchacra araújo
4ª Promotora de Justiça dos direitos
constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos

Protocolo: 796879
extrato da Portaria nº 016/2022-MP/PJJ
o Promotor de Justiça de Juruti em exercício, com fundamento no art. 54, 
vi e § 3º da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do 
inquérito civil nº 000781-092/2021, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 016/2022-MP/PJJ
reclamados: associaÇÃo da colÔNia dE PEscadorEs E PEscadoras 
artEsaNais Z-42
assunto: aPUrar as irrEGUlaridadEs Noticiadas rEfErENtEs À 
atUal PrEsidÊNcia da colÔNia dE PEscadorEs da Z-42, coM ENfo-
QUE Para aUsÊNcia dE
traNsParÊNcia Na PrEstaÇÃo dE coNtas.
Nadilson Portilho Gomes – Promotor de Justiça de Juruti em exercício

Protocolo: 796875
Portaria Nº 2290/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o inquérito civil siMP n.º 000075-113/2018,
r E s o l v E:
dEsiGNar o Promotor de Justiça raiMUNdo dE JEsUs coElHo dE MoraEs, ti-
tular da 3.ª PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de 
Belém, ou quem suas vezes fizer, para atuar no Inquérito Civil supramencionado 
e tomar as providências cabíveis quanto a prosseguimento do feito.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 09 de maio de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 796885
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 1º Primeiro termo aditivo de Prazo do contrato nº 2021/192 espécie 
- 1º termo de aditamento de prazo ao contrato nº 2021/192, cujo objeto é a con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de veículos, para atender a demanda da secretaria Muni-
cipal de saúde de abaetetuba/Pa., referente a modalidade Pregão Eletrônico de 
nº 031/2021 SRP, que entre si firmaram o Município de Abaetetuba, através 
do fundo Municipal de saúde - cNPJ: 12.282.048/0001-19, com endereço 
na rua barão do rio branco, nº 1232, centro, cEP: 68440-000, denominado 
contratante, e do outro lado, a empresa car center comercio de Pneus ltda, 
cNPJ 20.717.634/0001-77, instalada na tv lomas valentinas, nº 894 - bairro: 
pedreira - cEP. 66087-441, cidade: Belém, Estado Pará. objeto: Primeiro aditivo 
de Prazo do contrato, tendo como início de vigência em 27/04/2022 e término 
em 27/10/2022. data de assinatura: 26/04/2021. Em abaetetuba-Pa, 26 de 
abril de 2022. charles cézar tocantins de souza - secretário Municipal 
de saúde de abaetetuba/Pa/Portaria 002.2022.

Protocolo: 797141

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

CONTRATO Nº 2022/038-PE-PMA Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2021-PE
-PMa. objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para fornecimento de Materiais 
de construção, Elétrico, Hidráulico, Epi e outros Materiais diversos para aten-
der às demandas da Prefeitura Municipal de abaetetuba E suas secretarias 
vinculadas, Pelo Período de 12 (doze) Meses. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de abaetetuba/ fundo Municipal de obras e viação Pública. contrata-
da: rafael costa da silva comércio - Epp, cNPJ: 41.136.186/0001-98. valor 
Global: r$ 9.727.780,17. vigência: 21/01/2022 à 31/12/2022. Francineti 
Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal de abaetetuba/Pa.

retiFicaÇÃo 
Na publicação aviso de Licitação Pe 021/2022, circulada no dia 11/05/2022 
publicado no d.o.U, seção 03, nº 88, pág. 317, doE/Pa, nº 34.966, pág. 
162, Diário do Pará, B13, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 
2990, pág. 04. oNde LÊ-se: francineti Maria rodrigues carvalho, Prefeita. 
LÊ-se: cláudio lobato correa, Prefeito Municipal de abaetetuba/Pa, em exer-
cício. cláudio Lobato correa - Prefeito Municipal de abaetetuba/Pa, 
em exercício.

Protocolo: 797139

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 018/2022- Pe-PMa 
Processo adMiNistratiVo: N° 2022/0131-002-PMa 

o Município de abaetetuba/Pa, através da secretaria Municipal de assis-
tência social/ fundo Municipal, cNPJ 15.127.231/0001-38, resolve registrar 
os preços da ata de registro de Preços de nº 018/2022- PE-PMa, oriundo do 
PrEGÃo ElEtrÔNico srP nº 009/2022, que possui por objeto o registro 
de Preço Para Eventual contratação do serviço de cópias, impressão, En-
cadernação e Plastificação, Para Atender às Necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social (SEMAS), especificado no Termo de Referência; 
cujo fornecedor registrado na arP é: vilhena e ferreira ltda - Epp, cNPJ 
40.224.907/0001-59, vencedor dos itens: 01 (r$ 0,22), 02 (r$ 0,37), 03 (r$ 
2,27), 04 (r$ 1,95), 05 (r$ 4,03), 06 (r$ 5,90), 07 (r$ 6,90), 08 (r$ 7,33), 
09 (r$ 14,16), 10 (r$ 20,00), 11 (r$ 2,71),  12 (r$ 2,71), 13 (r$ 20,16) e 
14 (r$ 20,16), totalizando o valor global registrado de  r$ 506.984,00. vigên-
cia: 11/05/2022 a 11/05/2023. a íntegra da arP estará disponível na sede da 
Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa e na página do tribunal de contas dos 
Municípios - tcM. Órgão Gerenciador: Josiane da costa Baia.

Protocolo: 797137

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022

oBJeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo da aMPliaÇÃo da 
rEdE dE aBastEciMENto dE áGUa, No Bairro do caPiM MariNHo, No 
MUNiciPio dE afUá, coNforME coNvÊNio Nº 49/2022, ProcEsso Nº 
2021/625955 firMado ENtrE a sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvol-
viMENto UrBaNo E oBras PÚBlicas - sEdoP E o MUNiciPio dE afUá.
abertura: 14 de junho de 2022 às 09:00h.

afuá, 11 de maio de 2022
rosiley canela de Melo

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 797142

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
errata do coNtrato adMiNistratiVo Nº 670/2021 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 052/2021
a PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira, estado do ParÁ, iNforMa 
QUE No coNtrato adMiNistrativo N° 670/2021 - cláUsUla QUarta 
oNde se LÊ: 4 - cláUsUla QUarta - da viGÊNcia 4.1 - o contrato vigora-
rá até o final do ano (do exercício fiscal), podendo ser prorrogado, de comum 
acordo entre as partes, de acordo com a lei nº 8.666/93 e legislação corre-
lata, por meio de termo aditivo. 4.2 - rege-se o objeto deste projeto básico 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios 
da teoria Geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54, combinado com o inciso Xii do artigo 55, todos da lei nº 8.666/93; 
4.3 - o Prazo para assinatura do contrato pela empresa vencedora será de no 
máximo 05 (cinco) dias após a emissão do contrato.
Leia-se: 4 - cláUsUla QUarta - da viGÊNcia 4.1 - o contrato vigorará pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, de comum acordo entre as partes, de acordo com a lei nº 8.666/93 
e legislação correlata, por meio de termo aditivo. 4.2 - rege-se o objeto deste 
projeto básico pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, 
os princípios da teoria Geral dos contratos e as disposições de direito privado, 
na forma do artigo 54, combinado com o inciso Xii do artigo 55, todos da lei nº 
8.666/93; 4.3 - o Prazo para assinatura do contrato pela empresa vencedora 
será de no máximo 05 (cinco) dias após a emissão do contrato. Por erro ma-
terial (equívoco de digitação), fica corrigida a redação do Contrato Adminis-
trativo N° 670/2021 - cláusula Quarta acima referida da forma mencionada. 
apontamos o item 14.2 do Edital 052/2021: “14.2 - Prazo de vigência do 
contrato: o Prazo de vigência do contrato inicia-se na data de sua assinatura 
e terá vigência de 12 (doze) meses.” altamira-Pa,15 de dezembro de 2021. 
cLaUdoMiro GoMes da siLVa - Prefeito Municipal.

Protocolo: 797145

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANANINDEUA

.

eXtrato do coNtrato de FiNaNciaMeNto À iNFraestrUtUra e 
ao saNeaMeNto – FiNisa – aPoio FiNaNceiro 
Para desPesa de caPitaL – oUtras GaraNtia

coNtrato - Nº0604.255-79.
toMador: PreFeitUra MUNiciPaL de aNaNiNdeUa, inscrito no cNPJ 
n° 05.058.441/0001-68, com sede na av. Magalhães Barata n°1515, Br 316, 
KM08, Bairro centro, ananindeua- Pa, representado pelo Prefeito daNieL 
BarBosa saNtos.
aGeNte FiNaNceiro: caiXa ecoNÔMica FederaL, instituição financeira 
sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade de direito privada, 
inscrita no cNPJ sob o n° 00.360.305/0001-04, com sede no setor Bancário 
sul, Quadra 4, lote ¾, em Brasília –df, representada pela Gerente de filial – 
Gerência Executiva de Governo Belém/Pa, sra. JosiaNe da siLVa araUJo. 
oBJeto: fiNaNciaMENto No valor dE r$100.000.000,00 (cEM MilHÕEs 
dE rEais), ProvENiENtE dE rEcUrsos ordiNários da caiXa, coM a 
fiNalidadE ÚNica E EXclUsiva dE fiNaNciar as dEsPEsas caPital, 
PrEvistas Na lEGislaÇÃo orÇaMENtária do aNo dE 2021 E dos 
EXErcÍcios fiNaNcEiros sUBsEQUENtEs E sUas sUPlEMENtaÇÕEs E 
coNforME lEi aUtoriZativa Nº 3.218, dE 26 dE JaNEiro dE 2022, a 
saBEr: dEstiNados a iNvEstiMENtos Nas árEas dE iNfraEstrUtUra, 
ilUMiNaÇÃo PÚBlica, saÚdE E EdUcaÇÃo. 
VaLor: o valor total do contrato é de r$100.000.000,00 (cem milhões de reais)
PraZo: o prazo total é de 120 (cento e vinte) meses, composto por um 
período de carência de 24 (vinte e quatro) meses, e um período de amortização 
de 96 (noventa e seis) meses. 
data da assiNatUra: 26 de abril de 2022.

PreFeitUra MUNiciPaL de aNaNiNdeUa
daNieL BarBosa saNtos

toMador
caiXa EcoNÔMica fEdEral

JosiaNe da siLVa araUJo
aGENtE fiNaNcEiro

Protocolo: 797401

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de coNVocaÇÃo Para sessÃo de aBertUra de ProPostas

coNcorrÊNcia N° 3-001/2022 
objeto: execução da seguinte obra: construção de contensão em gabião, 
passeio e meio-fio em parte da orla da praia da Fazendinha, localizada na Bei-
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ra-Mar, bairro fazendinha. a cPl da Prefeitura Municipal de Barcarena, após 
cumprimento à norma inscrita na letra do art. 109, i, alínea “a”, c/c § 1°, da 
lei n°. 8.666/93, e para cumprir o que dispõe o art. 43, ii e iii da referida lei, 
bem como item 15, subitens 15.8 e 15.9, do edital que disciplina a licitação, 
torna público aos interessados e convoca as duas empresas habilitadas para 
a sessão pública de abertura dos envelopes n°. 02, que contém suas propos-
tas de preços, e devolução dos envelopes lacrados e inviolados contendo as 
propostas das duas empresas inabilitadas. a sessão acontecerá na sala de 
reuniões da PMB, mesmo local de realização da sessão de abertura, e iniciará, 
pontualmente, às09h00min do dia 16 de maio de 2022. as empresas inabilita-
das foram alijadas do certame e não poderão participar das fases subsequen-
tes do processo, conforme art. 41,§ 4°, da lei n°. 8.666/93. a presença dos 
representantes legais das empresas habilitadas é de fundamental importância 
para continuidade do processo, porém, o não comparecimento deles ou de 
algum outro licitante e/ou interessado, no dia, hora e local designados, não 
impedirá que a sessão aconteça, não cabendo reclamação de qualquer natu-
reza. Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPL.

Protocolo: 797146

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 022/2022-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 022/2022-PMc que tem por objeto: registro de Preço Para futura e 
eventual contratação de Empresa Especializada Para locação de veículos tipo 
caminhonete cabine dupla, tração 4x4, e com base no relatório da comissão 
Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município ad-
JUdico/HoMoloGo seu objeto a Galindo locação e serviços ltda, cNPJ nº 
10.195.504/0001-68. valor r$ 52.289,91; para que produza os efeitos legais 
aos termos do art. 43, inciso vi da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. data da Homologação: 11/05/2022. ordenador: Victor correa 
cassiano - Prefeito de cametá.

Protocolo: 797149

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de terMo aditiVo a coNtrato

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte
Processo de Licitação nº 025/2021-cPL adesão a ata de registro de Preço 
nº 001/2021-cPl. contrato nº. 072/2021 - Nobe software de Gestao integra-
da ltda, cNPJ: 14.108.730/0001-15. objeto: fornecimento de licença de uso 
de sistemas de Gestão Pública em WEB integrada, processamento automati-
zado da dívida ativa, processamento eletrônico dos boletos por interface via 
aPi, conversão de banco de dados e capacitação dos servidores para uso das 
ferramentas. objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de vigência do 
contrato nº 072/2021, previsto em sua cláusula terceira, e fica prorrogado a 
contar de 10 de maio de 2022 até 10 de maio de 2023, conforme nos termos 
do artigo 57, ii, da lei 8.666/93.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022
Processo Licitatório nº 044/2022. objeto contratação de empresa para 
fornecimento de material gráficos, para atender as demandas das Secretarias 
Municipais de cumaru do Norte-Pa, Edital no Endereço: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das Propostas: 25/05/2022 às 09h00min.
Pregão Eletrônico nº 031/2022.
Processo Licitatório nº 045/2022. objeto: registro de preço para contra-
tação de empresa de pneus e câmaras para atender a prefeitura Municipal e 
as secretarias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste edital e seus anexos, Edital no Endereço: www.portaldecompraspubli-
cas. com.br. abertura das Propostas: 25/05/2022 às 13h00min. informações Ge-
rais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. railane Barbo-
sa almeida: Pregoeira.

cHaMada PÚBLica Nº 001/2022
Processo Licitatório nº 033/2022, tipo Menor preço por item. objeto: aqui-
sição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, aos alunos da 
rede Pública de Ensino. abertura das Propostas: dia 12 de maio a 02 de junho 
de 2022, 07h30min às 13h30min (horário local), augusta elias P. de s. 
Martins. secretária Municipal de educação e cultura.

eXtrato de coNtrato
Processo Licitatório nº 029/2022, Pregão Eletrônico nº 020/2022. Prefei-
tura Municipal de cumaru do Norte. contrato nº. 168/2022 - Martins e Quei-
roz ltda EPP, cNPJ: 03.038.682/0001-10. valor total r$ 109.972,30. vigên-
cia: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios 
automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves, médio, pesados e máquinas pesadas. contrato nº. 173/2022 - auto Hi-
draulica Braga Eireli, cNPJ: 18.530.357/0001-47. valor total r$ 143.969,90. 
vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-

sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados 
como leves, médio, pesados e máquinas pesadas. contrato nº. 178/2022 - W 
P da silva comercio varejista de Peças, cNPJ: 40.474.642/0001-47. valor 
total r$ 507.296,61. vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: forne-
cimento de peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, 
para veículos categorizados como leves, médio, pesados e máquinas pesa-
das. contrato nº. 183/2022 - distribuidora de auto Peças superbras Eireli, 
cNPJ: 30.679.394/0001-17. valor total r$ 92.890,25. vigência: 28/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios automotivos ori-
ginais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, médio, 
pesados e máquinas pesadas. contrato nº. 188/2022 - lE automotive ltda, 
cNPJ: 17.133.313/0001-10. valor total r$ 22.159,92. vigência: 28/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios automotivos ori-
ginais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, médio, 
pesados e máquinas pesadas.
Fundo Municipal de saúde. contrato nº. 169/2022 - Martins e Queiroz 
Ltda epp, cNPJ: 03.038.682/0001-10. valor total r$ 117.671,00. vigência: 
28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios au-
tomotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves, médio, pesados e máquinas pesadas. contrato nº. 174/2022 - auto Hi-
draulica Braga Eireli, cNPJ: 18.530.357/0001-47. valor total r$ 112.714,00. 
vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-
sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categoriza-
dos como leves e médios. contrato nº. 179/2022 - W P da silva comercio 
varejista de Peças, cNPJ: 40.474.642/0001-47. valor total r$ 449.989,48. 
vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-
sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados 
como leves e médios. contrato nº. 184/2022 - distribuidora de auto Peças 
superbras Eireli, cNPJ: 30.679.394/0001-17. valor total r$ 136.429,86. vi-
gência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-
sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categori-
zados como leves e médios. contrato nº. 189/2022 - lE automotive ltda, 
cNPJ: 17.133.313/0001-10. valor total r$ 9.543,40. vigência: 28/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios automotivos origi-
nais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves e médios.
Fundo Municipal de educação. contrato nº. 170/2022 - Martins e 
Queiroz Ltda ePP, cNPJ: 03.038.682/0001-10. valor total r$ 91.008,00. 
vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-
sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados 
como leves, médio e pesados. contrato nº. 175/2022 - auto Hidraulica Bra-
ga Eireli, cNPJ: 18.530.357/0001-47. valor total r$ 102.923,00. vigência: 
28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios au-
tomotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves e médios. contrato nº. 180/2022 - W P da silva comercio varejista 
de Peças, cNPJ: 40.474.642/0001-47. valor total r$ 619.557,96. vigência: 
28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios au-
tomotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves, médio e pesados. contrato nº. 185/2022 - distribuidora de auto Peças 
superbras Eireli, cNPJ: 30.679.394/0001-17. valor total r$ 214.055,46. vi-
gência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-
sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categori-
zados como leves e médios. contrato nº. 190/2022 - lE automotive ltda, 
cNPJ: 17.133.313/0001-10. valor total r$ 7.819,20. vigência: 28/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios automotivos ori-
ginais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, médio 
e pesados.
Fundo Municipal de assistência social. contrato nº. 171/2022 - 
Martins e Queiroz Ltda epp, cNPJ: 03.038.682/0001-10. valor total r$ 
3.508,00. vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de pe-
ças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos 
categorizados como leves e médio. contrato nº. 177/2022 - auto Hidraulica 
Braga Eireli, cNPJ: 18.530.357/0001-47. valor total r$ 25.205,00. vigência: 
28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios au-
tomotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves e médios. contrato nº. 181/2022 - W P da silva comercio varejista 
de Peças, cNPJ: 40.474.642/0001-47. valor total r$ 2.065,53. vigência: 
28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios au-
tomotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves. contrato nº. 187/2022 - distribuidora de auto Peças superbras Eireli, 
cNPJ: 30.679.394/0001-17. valor total r$ 11.746,81. vigência: 28/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios automotivos ori-
ginais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves. contrato 
nº. 192/2022 - lE automotive ltda, cNPJ: 17.133.313/0001-10. valor total 
r$ 219,00. vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de 
peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos 
categorizados como leves.
Fundo Municipal de Meio ambiente. contrato nº. 172/2022 - Martins 
e Queiroz Ltda epp, cNPJ: 03.038.682/0001-10. valor total r$ 3.148,00. 
vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-
sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados 
como leves, médio, pesados e máquinas pesadas. contrato nº. 176/2022 
- auto Hidraulica Braga Eireli, cNPJ: 18.530.357/0001-47. valor total r$ 
10.044,00. vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de 
peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos 
categorizados como leves e médios. contrato nº. 182/2022 - W P da sil-
va comercio varejista de Peças, cNPJ: 40.474.642/0001-47. valor total r$ 
14.671,56. vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de 
peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veícu-
los categorizados como leves e médios. contrato nº. 186/2022 - distribui-
dora de auto Peças superbras Eireli, cNPJ: 30.679.394/0001-17. valor total 
r$ 6.806,52. vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de 
peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veícu-
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los categorizados como leves e médios. contrato nº. 191/2022 - lE auto-
motive ltda, cNPJ: 17.133.313/0001-10. valor total r$ 962,00. vigência: 
28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios au-
tomotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves e médios.
Processo Licitatório nº 036/2022, Pregão Eletrônico nº 23/2022. Pre-
feitura Municipal de cumaru do Norte. contrato nº. 161/2022 - calan-
drini e dantas ltda, cNPJ: 36.241.889-0001-46. valor total r$ 162.090,00. 
vigência: 27/04/2022 a 31/12/2022. objeto: serviços de engenharia para 
elaboração de projetos básicos e executivos geral de obras e planilhas or-
çamentárias completas. contrato nº. 193/2022 - calandrini e dantas ltda, 
cNPJ: 36.241.889-0001-46. valor total r$ 47.700,00. vigência: 27/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: serviços de engenharia para elaboração de projetos 
básicos e executivos geral de obras e planilhas orçamentárias completas. con-
trato nº. 194/2022 - calaNdriNi E daNtas ltda, cNPJ: 36.241.889-0001-
46. valor total r$ 66.690,00. vigência: 27/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e 
executivos geral de obras e planilhas orçamentárias completas.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte. Processo Licitatório nº 029/2022, 
Pregão Eletrônico n°. 020/2022. ata de registro de Preços nº 042/2022. Em-
presa: Martins e Queiroz ltda EPP, cNPJ: 03.038.682/0001-10. objeto: re-
gistro de preço para a contratação de empresa para fornecimento de peças e 
acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categori-
zados como leves, médio, pesados e máquinas pesadas. vigência: 28/04/2022 
a 28/04/2023. data de assinatura: 28/04/2022. valor: r$ 325.307,30. ata 
de registro de Preços nº 043/2022. Empresa: auto Hidraulica Braga EirEli, 
cNPJ: 18.530.357/0001-47. objeto: registro de preço para a contratação de 
empresa para fornecimento de peças e acessórios automotivos originais ou 
genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, médio, pesados e 
máquinas pesadas. vigência: 28/04/2022 a 28/04/2023. data de assinatura: 
28/04/2022. valor: r$ 394.855,90. ata de registro de Preços nº 044/2022. 
Empresa: W P da silva comercio varejista de Peças, cNPJ: 40.474.642/0001-
47. objeto: registro de preço para a contratação de empresa para forne-
cimento de peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, 
para veículos categorizados como leves, médio, pesados e máquinas pesa-
das. vigência: 28/04/2022 a 28/04/2023. data de assinatura: 28/04/2022. 
valor: r$ 1.593.581,14. ata de registro de Preços nº 045/2022. Empresa: 
distribuidora de auto Peças superbras Eireli, cNPJ: 0.679.394/0001-17. oB-
JEto: registro de preço para a contratação de empresa para fornecimento 
de peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veí-
culos categorizados como leves, médio, pesados e máquinas pesadas. vigên-
cia: 28/04/2022 a 28/04/2023. data de assinatura: 28/04/2022. valor: r$ 
461.928,90. ata de registro de Preços nº 046/2022. Empresa: lE aUtoMoti-
vE ltda, cNPJ: 17.133.313/0001-10. oBJEto: registro de preço para a con-
tratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios automotivos 
originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, médio, 
pesados e máquinas pesadas. vigência: 28/04/2022 a 28/04/2023. data de 
assinatura: 28/04/2022. valor: r$ 40.703,52.

Protocolo: 797152

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo  

toMada de PreÇo - Nº 003/2022
o Município de conceição do araguaia - Pa, através da secretaria Municipal 
de turismo, Esporte e Juventude de conceição do araguaia - Pa, torna público 
que fará realizar no dia 27 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 modalida-
de tomada de preço, tipo MENor PrEÇo GloBal, por regime de execução 
- EMPrEitada Por PrEÇos GloBal, visando coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
EsPEcialiZada Para coNstrUÇÃo da PraÇa do sEtor UNivErsitário 
No MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, EM coNforMidadE coM 
o ProcEsso Nº 1272313/2021, coNvÊNio fdE Nº 0014/2022, ProJEtos 
E PlaNilHas EM aNEXo ao Edital. 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.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br

eXtrato de coNtrato
a) espécie: carta convite 001/202 - contrato nº. 018/2022 seMaic, 
firmado em 10/05/2022, entre o Município de conceição do araguaia - Pa, 
através da secretaria de agricultura indústria e comercio e a empresa vHt 
sErviÇos E EvENtos EirEli, cNPJ nº 34.307.994/0001-05. b) objeto: con-
tratação de empresa especializada para locação de estrutura tipo palco, sono-
rização, iluminação e afins para a 23º EXPOSIÇÃO AGROPECURIA DE CON-
cEiÇÃo do araGUaia-Pa, conforme convenio Nº 027/2022-sEdaP, processo 
Nº 2022/305366 e termo de referência em anexo ao edital. c) fundamento 
legal: lei federal nº 8.666, de 21.06.1993. d) vigência: a vigência será a 
partir da data de assinatura do contrato até 30/12/2022. e) valor contratual 
do contrato: r$ 171.500,00 (cento e setenta e um mil e quinhentos reais). f) 
signatários: Pelo contratante a sra. Juvenal Gonçalves Pereira e pelo contra-
tado a empresa vHt sErviÇos E EvENtos EirEli, neste ato representado 
por seu procurador o sr. Manoel Pereira dos santos. conceição do araguaia-
Pa, 11 de Maio de 2022. Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da 
comissão Permanente de Licitação

Protocolo: 797157

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURRALINHO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo
eXtrato de coNtrato

oriGeM: adesÃo a ata nº 1009/2021 do PreGÃo eLetroNico 
Nº nº 9/2021-00007-ParaGoMiNas -oBJEto: registro de Preço para 
aquisição de Material Hospitalar ,material químico, material laboratorial, material 
de acondicionamento e embalagens, material de proteção e segurança, apare-
lho de medição e orientação e outros materiais de consumo e equipamento as 
demandas deste município a serem definidos de acordo com as necessidades do 
Município.coNtratada: altaMEd distriBUidora dE MEdicaMENtosltda 
.,sob o nº cNPJ21.581.445/0001-82,, coNtrato Nº 20220034 No valor r$ r$  
2.869.753,85 ,  vigência : 20/04/2022 a  31/12/2022.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: adesÃo a ata nº 799/2021 do PreGÃo eLetroNico 

Nº nº 9/2021-00002-ParaGoMiNas -oBJEto: registro de Preço para 
aquisição de materiais de consumo, tais como material farmacológico, suprir 
as demandas deste município a serem definidos de acordo com as necessida-
des do Município.coNtratada: altaMEd distriBUidora dE MEdicaMEN-
tos ltda.,sob o nº cNPJ21.581.445/0001-82,, coNtrato Nº 20220034  No 
valor r$  r$  $  2.595.104,83,  vigência : 20/04/2022 a  31/12/2022.

Protocolo: 797167

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo
eXtrato de coNtrato

oriGeM: adesÃo a ata nº 017/2021 anajás -oBJEto: registro de 
Preço para aquisição de Material Permanente, as demandas deste município 
a serem definidos de acordo com as necessidades do Município.CONTRATA-
da: W d sErvico E coMErcio EirEli,sob o nº 31.481.043/0001-60, no 
valor de r$, coNtrato Nº 20220042 No valor r$ 2.181,000,99 vigência : 
02/05/2022 a  31/12/2022.

Protocolo: 797173

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo
eXtrato de coNtrato

oriGeM: adesÃo a ata do PreGÃo eLetroNico Nº 05/2022 PMB-sPr
oBJEto: registro de Preços para a contrato tem como objeto para futura 
e eventual contratação de empresa coNfEcÇÃo dE MatErial Grafico as 
demandas deste município a serem definidos de acordo com as necessida-
des do Município.coNtratada: lGM Grafica rirEli EPP.,sob o nº cNPJ 
18.709.499/0001-76,, coNtrato Nº 20220034 No valor r$ 268.881,50 , -  
coNtrato Nº 20220035 no valor r$ 103.063,00, coNtrato 20220038 No 
valor 222.565,90 , coNtrato : 20220036  No valor dE r$ 570.496,05 ,  
vigência : 07/03/2022 a  31/12/2022.

Protocolo: 797169

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo
eXtrato de coNtrato

oriGeM: adesÃo a ata nº 05/2022 do PreGÃo eLetroNico 
Nº nº 05/2022 Muaná -oBJEto: registro de Preço para aquisição de gê-
neros alimentícios para merenda escolar as demandas deste município a se-
rem definidos de acordo com as necessidades do Município.CONTRATADA: M A 
loBo GoMEs-coMEcial MG ltda ,sob o nº 37.008.363/0001-83, coNtrato 
Nº 20220040 No valor r$ r$  666.005,15,  coNtratada  E. v. dE liMa MiNi 
MErcado EirEl sob o nº cNPJ. 22.064.524/0001-89 coNtrato Nº 20220041 
no valor de 231.847,50,  vigência : 02/05/2022 a  31/12/2022.

Protocolo: 797171

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo  

tiPo PreGÃo eLetrÔNico reGistro de PreÇo Nº 006/2022-PMc 
objeto: rEGistro dE PrEÇos visaNdo fUtUra E EvENtUal coNtrata-
ÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM forNEciMENto dE liNK dEdicado 
À rEdE MUNdial dE coMPUtadorEs - (iNtErNEt), Para atENdEr as NE-
cEssidadEs da PrEfEitUra MUNiciPal dE cUrUÇá/Pa, sEcrEtarias E 
dEPartaMENtos, a data de abertura será no dia 25/05/2022 às 09:00hs. o 
Edital encontra-se à disposição no portal do tcM/Pa e no Bll compras (www.
bll.org.br). curuçá/Pa, 10 de maio de 2022. JeFFersoN Ferreira de Mi-
raNda Prefeito Municipal de curuçá/Pa.

Protocolo: 797175

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP/Nº 008/2022 PMc-tipo: menor preço por 
item, objeto: registro de preço para futura aquisição de equipamentos e 
suprimentos de informática, para atender as necessidades da Prefeitura mu-
nicipal de curuçá e secretaria agregadas, sessão Pública: dia 24/05/2022, às 
09:03h.informações: Edital disponível: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br https://www. https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ JeFFer-
soN Ferreira de MiraNda -Prefeito Municipal de curuça/Pa

Protocolo: 797177
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022-srP/cPL-seMsa 

Pregão Eletrônico para registro de Preços do tipo menor preço por item que 
objetiva rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE ProdUtos dE MalHaria. abertura: 
26/05/2022 às 08h30. informações: pregoeiroigmiri@gmail.com. Edital dis-
ponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

NaZiaNNe BarBosa PeNa
secretária Municipal de saúde

Protocolo: 797183

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022-srP/cPL-seMsa 

Pregão Eletrônico para registro de Preços do tipo menor preço por item que 
objetiva rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE iNforMatica. abertura: 
25/05/2022 às 08h30. informações: pregoeiroigmiri@gmail.com. Edital dis-
ponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

NaZiaNNe BarBosa PeNa
secretária Municipal de saúde

Protocolo: 797184

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022-srP-PMi
Pregão Eletrônico; sistema registro de Preços; do tipo menor preço, por item. 
objeto: eventual aquisição de centrais de ar tipo split, para atender a prefei-
tura/secretarias municipais de igarapé-Miri.
sessão pública: 25/05/2022, às 10h, horário de Brasília. Plataforma de reali-
zação www.portaldecompraspublicas.com.br.
Editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br e no mural de 
licitações do tcM/Pa.
informações no e-mail: cplsemedigmiri@gmail.com

roBerto PiNa oLiVeira
Prefeito Municipal

Protocolo: 797185

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022-srP-PMi
Pregão Eletrônico; sistema registro de Preços; do tipo menor preço, por item. 
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de insta-
lação, desinstalação, manutenção preventiva e higienização de ar condicionado 
e centrais de ar, para atender as demandas da prefeitura/secretarias municipais.
sessão pública: 26/05/2022, às 10h, horário de Brasília. Plataforma de reali-
zação www.portaldecompraspublicas.com.br.
Editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br e no mural de 
licitações do tcM/Pa.
informações no e-mail: cplsemedigmiri@gmail.com

roBerto PiNa oLiVeira
Prefeito Municipal

Protocolo: 797187

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-029-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará, torna público a todos os in-
teressados ao processo licitatório que tem como objeto: rEGistro dE PrE-
Ços Para fUtUra E EvENtUal aQUisiÇÃo dE MatErias dE EXPEdiENtEs, 
Para atENdEr as NEcEssidadEs da PrEfEitUra, sEcrEtarias E fUN-
dos MUNiciPais do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará. a abertura será no 
dia 25/05/2022, às 09:00 horas www.portaldecompraspublicas.com.br, infor-
mações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

artemes silva de oliveira-Prefeito Municipal
Protocolo: 797190

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 036/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará, torna público a todos os inte-
ressados ao processo licitatório que tem como objeto: rEGistro dE PrEÇo 
Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para forNEciMEN-
to dE EQUiPaMENtos dE iNforMática, visaNdo atENdEr as NEcEssi-
dadEs das sEcrEtaria MUNiciPais do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará. 
a abertura será no dia 26/05/2022, às 09:00 horas www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

artemes silva de oliveira-Prefeito Municipal
Protocolo: 797195

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 20220024

Em cumprimento da autorização procedido pelo ordenador de despesas do 
fundo Municipal de Educação de irituia/Pa, faz publicar o extrato resumido 
do processo de PrEGÃo Nº 001/2022-PMi, a seguir: objeto: contratação 
de Empresa Para Prestaçao de serviço de transporte Escolar no Municipio de 
irituia/Pa. contratada: G E a transporte Garrafão do Norte ltda Me, cNPJ: 
10.719.196/0001-22. valor da contratação: r$ 2.265.902,41(dois milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e dois reais e quarenta e um 
centavos). fundamento legal: lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei 
nº 8.666/93. declaração de Pregão: a secretaria de Educação do Município de 
irituia/Pa no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta deste 
Processo administrativo, vem emitir a presente declaração de PrEGÃo Nº 
20220024. alice da silva soares - secretaria de educação de irituia/Pa.
coNtrato Nº 20220032. Em cumprimento da autorização procedido pelo 
ordenador de despesas do fundo Municipal de Educação de irituia/Pa, faz pu-
blicar o extrato resumido do processo de PrEGÃo Nº 003/2022-PMi, a seguir: 
objeto: contratação de Empresa Para fornecimento de Gêneros alimentícios 
destinados a Merenda Escolar. contratada: E. v. de lima Mini Mercado Eireli, 
cNPJ: 22.064.524/0001-89. valor da contratação: r$ 199.212,00(cento e 
noventa e nove mil, duzentos e doze reais). fundamento legal: lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93. declaração de Pregão: a secre-
taria de Educação do Município de irituia/Pa no uso de suas atribuições legais 
e considerando o que consta deste Processo administrativo, vem emitir a 
presente declaração de contrato nº 20220032. alice da silva soares - se-
cretaria de educação de irituia/Pa.
coNtrato Nº 20220033. Em cumprimento da autorização procedido pelo 
ordenador de despesas do fundo Municipal de Educação de irituia/Pa, faz 
publicar o extrato resumido do processo de PrEGÃo Nº 003/2022-PMi, a se-
guir: objeto: contratação de Empresa Para fornecimento de Gêneros alimen-
tícios destinados a Merenda Escolar. contratada: a P s castro comercio Eireli 
- Epp, cNPJ: 25.080.014/0001-93. valor da contratação: r$ 1.802.750,50 
(um milhão, oitocentos e dois mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta 
centavos). fundamento legal: lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei 
nº 8.666/93. declaração de Pregão: a secretaria de Educação do Município 
de irituia/Pa no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta 
deste Processo administrativo, vem emitir a presente declaração de PrEGÃo 
Nº 20220033. alice da silva soares - secretaria de educação.
coNtrato Nº 20220034. Em cumprimento da autorização procedido pelo 
ordenador de despesas do fundo Municipal de Educação de irituia-/, faz 
publicar o extrato resumido do processo de PrEGÃo Nº 003/2022-PMi, a 
seguir: objeto: contratação de Empresa Para fornecimento de Gêneros ali-
mentícios destinados a Merenda Escolar. contratada: Jbcomercio e serviços 
Eireli, cNPJ: 43.821.348/0001-52. valor da contratação: r$ 1.802.750,50 
(um milhão, oitocentos e dois mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta 
centavos). fundamento legal: lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei 
nº 8.666/93. declaração de Pregão: a secretaria de Educação do Município de 
irituia/Pa no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta deste 
Processo administrativo, vem emitir a presente declaração de coNtrato Nº 
20220034. alice da silva soares - secretaria de educação de irituia/Pa.
coNtrato Nº 20220035. Em cumprimento da autorização procedido pelo 
ordenador de despesas do fundo Municipal de saúde de irituia/a, faz publicar 
o extrato resumido do processo de PrEGÃo Nº 009/2022-PMi, a seguir: obje-
to: dois veiculos Novos/Zero Quilometro tipo ambulancia, Para atendimento 
da secretaria Municipal de saude de irituia/Pá. contratada: vrio soluçoes 
serviços de Montagens Moveis Eireli, cNPJ: 20.351.700/0001-38. valor da 
contratação: r$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). fundamento 
legal: lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93. declaração 
de Pregão: a secretaria de saúde do Município de irituia/Pa no uso de suas 
atribuições legais e considerando o que consta deste Processo administrativo, 
vem emitir a presente declaração de PrEGÃo Nº 20220035. sonia Marines 
Missel camargo - secretaria de educação de irituia/Pa.

Protocolo: 797196

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aViso de errata ao aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022/PMJ/srP/Pe

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, através de seu Pregoeiro de-
vidamente constituído pela Portaria n° 314/2021-PMJ/GP, torna público para 
conhecimento dos interessados, errata ao Edital do Pregão Presencial n° 
013/2022/PMJ/srP/PE: onde lê-se pregão presencial, leia-se pregão eletrôni-
co. as demais informações permanecem inalterados.

athos célio o. souza
Pregoeiro

Protocolo: 797198
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de coNtrato:
ordeM de reiNÍcio coNtratUaL

Por ordem desta administração fica determinado o reinício na execu-
ção dos serviços a partir da data de 26/04/2022. O reinício é justificado já 
que ocorreu a redução do período de chuvas, possibilitando a continuida-
de das atividades de campo, sejam estas de drenagem, terraplenagem e/
ou pavimentação: Processo nº 6.703/2021-PMM, Modalidade: concorrência 
nº 004/2021-cEl/sEvoP/PMM, contrato nº 374/2021/sEvoP/PMM que tem 
por objeto a EXEcUÇÃo dE oBras dE PaviMENtaÇÃo, UrBaNiZaÇÃo E 
drENaGEM do cEMitÉrio ParQUE dE MaraBá - rodovia Br-230 KM 07 
(sENtido MaraBá / sÃo JoÃo do araGUaia), À dirEita 1,10 KM - árEa 
dE EXPaNsÃo UrBaNa, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, temos: fica, portan-
to, reprogramado o cronograma de execução, de acordo com saldo de dias 
restantes, conforme segue: viGÊNcia da ordEM dE sErviÇo: 12 (doze) 
meses - 01/10/2021 até 30/09/2022. ParalisaÇÃo: 14/03/2022. saldo dE 
dias Para EXEcUtar: 14/03/2022 até 30/09/2022 - 201 (duzentos e um) 
dias. ordEM dE rEiNÍcio dos sErviÇos: 26/04/2022. Novo PraZo dE 
EXEcUÇÃo: 26/04/2022 até 12/11/2022 - 201 (duzentos e um) dias. EMPrE-
sa: Gr frota EirEli. cNPJ: 15.376.197/0001-35- Marabá, Pa.

eXtrato de coNtrato:
ordeM de reiNÍcio coNtratUaL

Por ordem desta administração fica determinado o reinício na execução 
dos serviços a partir da data de 26/04/2022. O reinício é justificado já que 
ocorreu redução nos níveis dos rios itacaiunas e tocantins, possibilitando 
desta forma a continuidade das atividades de campo, de acordo com a de-
manda: Processo nº 12.372/2020-PMM, Modalidade: tomada de Preço N° 
042/2020-cEl/sEvoP/PMM, contrato nº 042/2020/sEvoP/PMM que tem por 
objeto a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dos 
sErviÇos dE rEvitaliZaÇÃo do PoNto tUrÍstico dE MaraBá - orla 
sEBastiÃo MiraNda, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, temos: fica, portan-
to, reprogramado o cronograma de execução, de acordo com saldo de dias 
restantes, conforme segue: viGÊNcia da ordEM dE sErviÇo: 12 (doze) 
meses - 25/02/2021 à 25/02/2022. ParalisaÇÃo: 19/11/2021. saldo dE 
dias Para EXEcUtar: 19/11/2021 até 25/02/2022 - 99 (noventa e nove) 
dias. ordEM dE rEiNÍcio dos sErviÇos: 26/04/2022. Novo PraZo dE 
EXEcUÇÃo: 26/04/2022 até 02/08/2022 - 99 (noventa e nove) dias. EMPrE-
sa: forMENtiNi E Mota sErviÇos dE coNstrUÇÃo E ENGENHaria ltda. 
cNPJ: 14.254.641/0001-87 - Marabá, Pa.

eXtrato de coNtrato:
ordeM de reiNÍcio coNtratUaL

Por ordem desta administração fica determinado o reinício na execu-
ção dos serviços a partir da data de 26/04/2022. O reinício é justificado já 
que ocorreu a redução do período de chuvas, possibilitando a continuidade 
das atividades de campo de forma eficiente: Processo nº 6.044/2021-PMM, 
Modalidade: tomada de Preço N° 009/2021-cEl/sEvoP/PMM, contrato nº 
341/2021/sEvoP/PMM que tem por objeto a EXEcUÇÃo das oBras dE drE-
NaGEM EM rUas do Bairro JardiM UNiÃo, No NÚclEo cidadE Nova, 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, temos: fica, portanto, reprogramado o crono-
grama de execução, de acordo com saldo de dias restantes, conforme se-
gue: viGÊNcia da ordEM dE sErviÇo: 12 (doze) meses - 05/11/2021 até 
05/11/2022. ParalisaÇÃo: 21/02/2022. saldo dE dias Para EXEcUtar: 
21/02/2022 até 05/11/2022 - 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias. ordEM 
dE rEiNÍcio dos sErviÇos: 26/04/2022. Novo PraZo dE EXEcUÇÃo: 
26/04/2022 até 08/01/2023 - 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias. EMPrE-
sa: coNsÓrcio Mdc - cNPJ: 43.800.256/0001-96 - Marabá, Pa.

eXtrato de coNtrato:
ordeM de reiNÍcio coNtratUaL

Por ordem desta administração fica determinado o reinício na execução dos 
serviços a partir da data de 05/05/2022. O reinício é justificado já que ocorreu 
a redução do período de chuvas, possibilitando a continuidade das atividades 
de campo como os serviços de terraplanagem e pavimentação: Processo nº 
17.118/2021-PMM, Modalidade: tomada de Preço n° 037/2021-cEl/sEvoP, 
contrato nº 396/2021/sEvoP/PMM que tem por objeto a coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo das oBras dE PaviMENtaÇÃo, 
UrBaNiZaÇÃo E drENaGEM Na Bairro aMaPá E folHa 29, ZoNa UrBaNa 
do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, temos: fica, portanto, reprogramado o cro-
nograma de execução, de acordo com saldo de dias restantes, conforme se-
gue: viGÊNcia da ordEM dE sErviÇo: 12 (doze) meses - 08/10/2021 até 
08/10/2022. ParalisaÇÃo: 18/03/2022. saldo dE dias Para EXEcUtar: 
18/03/2022 até 08/10/2022 - 205 (duzentos e cinco) dias. ordEM dE rEiNÍ-
cio dos sErviÇos: 05/05/2022. Novo prazo de execução: 05/05/2022 até 
25/11/2022 - 205 (duzentos e cinco) dias. EMPrEsa: fGs coNstrUtora E 
sErviÇos EirEli - cNPJ: 21.058.147/0001-02 - Marabá, Pa.
secretaria de Viação e obras Públicas. FÁBio cardoso Moreira - 
secretário.

Protocolo: 797210

eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto N° 01/2022/FccM 
ao coNtrato N° 002/2021/FccM/PMM, 

Processo Nº 16.194/2020/PMM, coNcorrÊNcia n° 021/2020/cEl/
fccM - objeto: conceder o reajustamento tendo decorrido o período de 12 
(doze) meses do contrato no percentual referente ao primeiro ano de reajusta-
mento de 13,848034%, passando o valor do contrato para r$ 6.249.372,57. 
Vanda régia américo Gomes - Presidente da FccM.

Protocolo: 797206

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 03/2022/ceL/FccM/PMM - srP. 

Processo Nº 9783/2022/ceL/FccM/PMM, tipo Menor Preço por lotE. 
data do certame: 31/05/2022. Horário: 09:00 (horário de local). objeto: 
registro de preço para eventual para contratação de empresa para aquisição 
de instrumentos musicais para suprir a necessidade dos projetos de Música 
da fundação casa da cultura. informações: No auditório da fccM sala do 
NaM, situada na folha 31, quadra Especial lote 01, Bairro: Nova Marabá, 
cEP: 68.507-670, Marabá, Pará. telefone: (94) 3322-2315, das 08h00min 
às 16h00min ou pelo e-mail: licitacoes@casadaculturademaraba.org Marabá 
(Pa), 11/05/2022, Patrícia Machado almeida - Pregoeira.

Protocolo: 797203

eXtrato coNtrato N° 041/2022/FccM 
Processo Nº 5448/2022PMM, PP - srP n° 01/2022/ceL/FccM - objeto: ma-
terial de expediente e etc.., vencedora.  r E rocHa coMErcio E sErviÇos 
ltda - EPP, cNPJ n° 07.984.683/0001-08, perfazendo um valor total de r$ 
103.331,09 (cento e três mil trezentos e trinta e um reais e nove centavos). 
ass: 11/05/2022. vigência: 31.12.2022. recurso próprio dá a fccM. Vanda 
régia américo Gomes- Presidente da Fundação casa da cultura de 
Marabá.

eXtrato coNtrato N° 042/2022/FccM
Processo Nº 5448/2022PMM, PP - srP n° 01/2022/ceL/FccM - objeto: ma-
terial de expediente e etc.., vencedora.  r da s costa E MENdoNÇa coMEr-
cio dE tEcidos ltda - ME, cNPJ n° 12.591.019/0001-39, perfazendo um 
valor total de r$ 50.201,94 (cinquenta mil duzentos e um reais e noventa e 
quatro centavos). ass: 10/05/2022. vigência: 31.12.2022. recurso próprio da 
fccM. Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação casa da 
cultura de Marabá.

eXtrato coNtrato N° 043/2022/FccM
Processo Nº 5448/2022PMM, PP - srP n° 01/2022/cEl/fccM - objeto: mate-
rial de expediente e etc.., vencedora.  c a B NoGUEira coMErcio E rEPrE-
sENtaÇÕEs, cNPJ n° 37.967.870/0001-44, perfazendo um valor total de r$ 
66.996,78 (sessenta e seis mil novecentos e sessenta e sete reais e setenta 
e oito centavos). ass: 10/05/2022. vigência: 31.12.2022. recurso próprio da 
fccM. Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação casa da 
cultura de Marabá.

Protocolo: 797204

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao PreGÃo (srP) Nº 026/2022-cEl/
sEvoP/PMM - PrEsENcial, Processo n° 6.716/2022-PMM objeto: rEGistro 
dE PrEÇos Para EvENtUal - aQUisiÇÃo dE MatEriais E EQUiPaMENtos 
Para atENdEr a oficiNa da sEcrEtaria MUNiciPal dE aGricUltUra, 
coNforME PlaNilHas dE QUaNtidadEs, conforme Edital e seus anexos; 
adjudicado e Homologado a empresa: E c dE soUsa coMErcio E iNdUs-
tria dE GENEros aliMENticios EirEli, cNPJ: 02.182.564/0001-18, ven-
cedora do lote 01 e lote 02 no valor total de r$ 389.109,50, valor GloBal 
GEral dos lotes r$ 389.109,50. assinatura: em 10/05/2022, secretário Mu-
nicipal de administração - JosÉ NiLtoN de Medeiros - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços n° 050/2022/ceL/seVoP/PMM. origem: 
PrEGÃo (srP) Nº 026/2022-cEl/sEvoP/PMM - PrEsENcial, Processo n° 
6.716/2022-PMM, objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal - aQUi-
siÇÃo dE MatEriais E EQUiPaMENtos Para atENdEr a oficiNa da sE-
crEtaria MUNiciPal dE aGricUltUra, coNforME PlaNilHas dE QUaN-
tidadEs, a empresa: E c dE soUsa coMErcio E iNdUstria dE GENEros 
aliMENticios EirEli, cNPJ: 02.182.564/0001-18, vencedora do lote 01 e 
lote 02 no valor total de r$ 389.109,50, valor GloBal GEral dos lotes r$ 
389.109,50. assinatura: em 10/05/2022, secretário Municipal de administra-
ção - JosÉ NiLtoN de Medeiros - secretário.

Protocolo: 797199

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de aBertUra de LicitaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 050/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 9.011/2022-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErto/fEcHado. data do certame: 26/05/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal 
coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na PrEstaÇÃo dos sErvi-
Ços dE aGENciaMENto dE viaGENs QUE coMPrEENdE a rEsErva, EMis-
sÃo, MarcaÇÃo, rEMarcaÇÃo E caNcElaMENto dE BilHEtEs dE Passa-
GENs aÉrEas No ÂMBito NacioNal, iNtErMUNiciPais E iNtErEstadU-
ais, Por MEio dE atENdiMENto rEMoto (E-Mail E tElEfoNE) E atravÉs 
da aGÊNcia, Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNi-
ciPal dE assistÊNcia social, ProtEÇÃo E assUNtos coMUNitários 
- sEasPac E dos ProJEtos E ProGraMas viNcUlados a Esta sEcrEta-
ria. UasG: 927877. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/
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pt-br/, informações: sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na 
avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, 
cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 11/05/2022.

rodriGo soUsa Barros
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP
Protocolo: 797220

eXtrato de coNtrato  
ordeM de reiNÍcio coNtratUaL

Por ordem desta administração fica determinado o reinício na execução 
dos serviços a partir da data de 26/04/2022. O reinício é justificado já que 
ocorreu a redução do período de chuvas, possibilitando a continuidade das 
atividades de campo. Processo nº 13.275/2021-PMM, Modalidade: concor-
rência nº 007/2021-cEl/sEvoP/PMM, contrato nº 413/2021/sEvoP/PMM 
que tem por objeto a Execução das obras de pavimentação, urbanização e 
drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15, e 18, Núcleo nova Marabá, Muni-
cípio de Marabá/Pa, temos: fica, portanto, reprogramado o cronograma de 
execução, de acordo com saldo de dias restantes, conforme segue: viGÊNcia 
da ordEM dE sErviÇo: 12 (doze) meses - 25/10/2021 até 25/10/2022. 
ParalisaÇÃo: 14/03/2022. saldo dE dias Para EXEcUtar: 14/03/2022 
até 25/10/2022 - 226 (duzentos e vinte e seis) dias. ordEM dE rEiNÍcio 
dos sErviÇos: 26/04/2022. Novo PraZo dE EXEcUÇÃo: 26/04/2022 até 
07/12/2022 - 226 (duzentos e vinte e seis) dias. EMPrEsa: Gr frota EirEli. 
cNPJ: 15.376.197/0001-35- Marabá, Pa.

secretaria de viação e obras Públicas
FÁBio cardoso Moreira - secretário

Protocolo: 797213

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 11.372/2022-PMM  

Modalidade toMada de PreÇos Nº 020/2022-cEl/sEvoP/PMM - tipo Me-
nor Preço Global. data da sessão: 03/Jun/2022 - 09:00h (horário local). objeto: 
coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo das oBras dE 
PaviMENtaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo Nas MarGiNais da Br 222 - NUclEo Ur-
BaNo Morada Nova, 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, Mara-
bá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.
br, ou no portal do tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. Franklin 
carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 797218

eXtrato de coNtrato Nº 081/2022-seMed/PMM 
Processo nº 963/2022-ceL/seVoP/PMM, Pregão Presencial (srP) Nº 
008/2022-cEl/PMM, objeto: contratação de Empresa Para fornecimento de 
licenças do software autodesk autocad, architecture Engineering & construc-
tion collection ic commercial New single-User Eld annual sub.

eXtrato de coNtrato Nº 082/2022-seMed/PMM 
Processo nº 3.674/2021/PMM, Pregão Eletrônico (srP) Nº 028/2021/
cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços nº 147/2021-cPl, objeto:  
contratação de Empresa Especializada na Prestação dos serviços de agencia-
mento de viagens, que compreende a reserva, Emissão, Marcação, remar-
cação e cancelamento de Bilhetes de Passagens aéreas em Âmbito Nacional, 
intermunicipais e interestaduais. Empresa: dinastia viagens e turismo ltda 
EPP, cNPJ Nº 15.741.481/0001-63. valor r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 
recursos: Erário Municipal. início da vigência: 26/04/2022. término da vi-
gência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de 
educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 083/2022-seMed/PMM 
Processo nº 1908/2021-ceL/seVoP/PMM, Pregão Presencial Nº 084/2021-
cEl/PMM, objeto:  Prestação de serviços Especializados no fornecimento de 
licença de Uso (locação) de sistema integrado para Gestão Pública Municipal 
com suporte técnico, Manutenção Evolutiva e corretiva, nas áreas de PPa 
(Plano Plurianual), orçamento Público, contabilidade Pública, licitações, al-
moxarifado, Patrimônio, Gestão de dados e informações Públicas, Gestor de 
Notas fiscais, E-sic, ouvidoria, Publicação/Hospedagem de dados na forma 
da lc 131/2009, lei 12.527/2011 e decreto 7.185/2010 Para suprir as suprir 
as necessidades das Unidades Gestoras da administração Pública do Município 
de Marabá - lEi Nº 17.761, de 20 de Janeiro de 2017, sem limite de acesso de 
usuários. Empresa: asP - automação serviços e Produtos de informática ltda, 
cNPJ Nº 02.288.268/0001-04. valor r$ 44.307,72 (quarenta e quatro mil, tre-
zentos e sete reais e setenta e dois centavos), recursos: Erário Municipal. início 
da vigência: 14/04/2022. término da vigência: 31/12/2022. Marilza de olivei-
ra Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 797215

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
resULtado de JULGaMeNto 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001.2022.PMM.sedUrB 
a secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano e Meio ambiente - sE-
dUrB, do Município de Mocajuba/Pa, torna público aos interessados acerca do 
resultado final da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2022.PMM.SEDURB, que 

tem como objeto recuperação de 85,67 Km de Estradas vicinais no Município 
de Mocajuba/Pa, nos seguintes termos: face a análise e Julgamento da Pro-
posta financeira, através do parecer da responsável técnica, que considerou 
a única licitante  aPta para a execução do objeto, a cPl declara a empresa 
fazzo Engenharia e transportes Eireli, cNPJ 23.984.241/0001-18, vencedora 
da presente licitação, com valor global de r$ 7.479.181,31 (sete milhões, 
quatrocentos e setenta e nove mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um 
centavos), reabrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, previsto no art.109, 
inciso i, alínea “b” da lei nº 8.666/93, contados a partir da data da publicação 
deste aviso.demais informações, poderão ser obtidas de forma presencial de 
2ª a 6ª feira (dias úteis), das 09h00mm às 12h00mm, na sala da divisão de 
licitação, localizada na sede da Prefeitura, situada à rua siqueira Mendes, nº 
45, centro, Município de Mocajuba/Pará e/ou através do e-mail: cpl.mocajuba@
hotmail.com. os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados 
no mesmo endereço supra. renan reis Lira - Presidente cPL.

Protocolo: 797222

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaLde oUrÉM
aViso de adJUNdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

terMo de a dJUdicaÇÃo - tendo em vista a realização da sessão pú-
blica do Pregão Eletrônico nº 003/2022, destinado a seleção da melhor 
proposta para eventual contratação de Empresas para aquisição de caminhão 
caçamba toco, para atender as necessidades da secretaria Municipal de agri-
cultura e Pecuária do município de ourém/Pa, conforme descrições e especi-
ficações apresentadas no Anexo I do Edital n° 003/2022 PMO-PE, conforme 
condições, quantidades, exigências e anexo tendo transcorridas as fases de 
lances e de análise dos documentos de habilitação e inexistência de intenção 
de recursos, conforme ata da sessão Pública anexa ao processo, o Pregoeiro 
adJUdica Empresa: fibra distribuição & logística Eireli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 29.887.078/0001-51, lote Único - r$ 537.666,67. ourém/Pa; 19 de 
abril de 2022. Wilson corrêa de souza Neto, decreto Municipal nº 02, 
de 03/01/2022.

terMo de HoMoLoGaÇÃo 
Baseado na decisão do Pregoeiro e Equipe de apoio, designados Pelo dEcrE-
to Nº decreto Municipal nº 02, de 03/01/2022, HoMoloGo as Proposta da 
Empresa: fibra distribuição & logística Eireli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
29.887.078/0001-51. ourém/Pa, 20 de abril de 2022. Prefeitura Municipal 
de Ourém. Francisco Roberto Uchôa Cruz-Prefeito.

Protocolo: 797224

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de reFiFicaÇao

a secretaria Municipal de Educação do Município de Pacajá/Pa, torna público a 
retificação publicada no Diário Oficial do Estado/IOEPA e no nº 34.961, 06 de 
maio de 2022, pagina 115, onde se lê: aviso de anulação, leia-se: revogação 
da publicação do Extrato do contrato nº 20220306, Extrato de dispensa de li-
citação e Termo de Ratificação, oriundos do processo de Dispensa de Licitação 
nº 7/2022-009-FME circulado no Diário Oficial do Estado/IOEPA, Nº 34.959 
05 de maio de 2022, página 100.

MarK JoNNY saNtos siLVa
secretário Municipal de Educação

Protocolo: 797226

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20220312
oriGeM: arP 031 PreGÃo Nº Pe srP 050/2021

coNtrataNtE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNtratada(o).....: Hilso soarEs cardoso & cia ltda.
cNPJ: 19.189.909/0001-68
oBJEto.......: prestação de serviço de Hotelaria, destinado ao atendimento de 
demandas do fundo Municipal de Educação.
valor total........: r$ 215.323,20 (duzentos e quinze mil, trezentos e  vinte 
e três reais e vinte centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2024,Classificação 
econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica
viGÊNcia: 06 de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 797229
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-PMPd

a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, por intermédio do setor de licita-
ção, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
tipo menor preço por item, objeto: rEGistro dE PrEÇos visaNdo fUtU-
ra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada forNEciMENto dE MatE-
riais dE coNstrUÇÃo Para atENdiMENto da PrEfEitUra MUNiciPal 
dE PaU d’arco/Pa E sUas sEcrEtarias/fUNdos No EXErcÍcio dE 2022, 
coNforME o tErMo dE rEfErENcia. data e horário do início da disputa: 
09:01 horas do dia 26/05/2022. de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se no Portal de compras Pública https://www.portalde-
compraspublicas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na 
lei federal nº  10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, dE 20 
de setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações 
posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados no Portal de compras Púbicas https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.
pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do tcM/Pa, ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 11 de Maio de 2022.
Fredson Pereira da silva-Prefeito Municipal

Protocolo: 797230

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de redeNÇÃo
eXtrato da errata Nº 003/2022

editaL de resULtado deFiNitiVo de PerÍcia MÉdica Nº 001/2022
coNcUrso PÚBLico Nº 001/2020

o Município de redenção, estado do Pará, através da Prefeitura Municipal, 
publica nesta data de 12 de maio de 2022, a Errata nº 003/2022 referente 
ao concurso Público nº 001/2020, em razão da omissão do nome de 01 (um) 
candidato devidamente aprovado na Perícia Médica nº 001/2022 do concurso 
Público nº 001/2020, que por um lapso não foi relacionado no Edital Defini-
tivo, publicado em 05 de maio de 2022. E para que não se alegue desconhe-
cimento por quem de direito, é feito o presente Extrato. redenção-Pa, 11 de 
maio de 2022. MarceLo FraNÇa BorGes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 797232

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo 

A Prefeitura Municipal de Rurópolis/Pa torna - se público que realizará 
licitação com cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte na Modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022PMr-PE-srP por registro 
de Preços do tipo Menor Preço Por item. cujo o objeto E: contratação de Em-
presa Especializada no fornecimento de Material de consumo (Gêneros ali-
mentícios Não Perecíveis, copa e cozinha, limpeza, Produto de Higienização, 
Material de Expediente e Escritório), visando satisfazer as Eventuais Necessi-
dades da secretaria Municipal de administração e Planejamento, do município 
de rurópolis/Pa. data da abertura 24/05/2022 Horário 09:00h será julgado 
o processo de licitação no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br. Para adquirir o edital nos meios eletrônicos  www.ruropolis.pa.gov.
br, www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações), www.portaldecompraspublicas.
com.br. José edilson Machado Lima - Pregoeiro municipal.

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº 001.110522. origem: dispensa Nº 018/2022-semecd. 
contratante: secretaria Municipal de educação e cultura - semecd. 
contratado: a c carvalho serviços, cNPJ nº 17.841.259/0001-68. objeto: 
Contratação de Empresa Especializada em Serviços Gráficos Para Confecção e 
reprodução de Material didático (apostilas de atividades Pedagógicas) a se-
rem Utilizados domiciliarmente Pelos alunos e Professores da rede Municipal 
de Educação de rurópolis/Pa. valor: r$ 21.108,00 (vinte e um mil, cento e 
oito reais), sobre os valores do efetivo recebimento dos pretendidos pelo con-
trato. Exercício: 2022 - secretaria Municipal de Educação e cultura - sEMEcd. 
12.361.0005.2.024 - Manutenção das atividades da sEMEcd 33.90.30.00 - 
Material de consumo 15001001 - fonte 15990000 - fonte. vigência: 11 de 
maio de 2022 a 13 de junho de 2022.  data da assinatura: 11 de maio de 
2022. aluizio r. costa Pires - Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 797236

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
aViso de retiFicaÇÃo

A Prefeitura informa que no dia 06 de Maio de 2022 Diário Oficial do 
estado/ioePa na pag. 116, edição 34.961, por equívoco foram digitados 
alguns dados incorretos na toMada dE PrEÇo Nº 2/2022-0002, tiPo ME-
Nor PrEÇo GloBal para coNtrataÇÃo dE sErviÇos dE aMPliaÇÃo E 
rEforMa da UNidadE Básica dE saÚdE do PaU d’arco No MUNicÍPio 
dE saNta BárBara do Pará/Pa, dE acordo coM os ProJEtos, MEMo-
rial dEscritivo E PlaNilHas orÇaMENtárias onde se Lê: a sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 27 de Maio de 
2022, na rodovia augusto Meira filho, Km 17, s/Nº, cEP: 68.798-000, santa 
Bárbara do Pará, na sala de licitações as 09:00hs Leia-se: a sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 24 de Maio de 
2022, na rodovia augusto Meira filho, Km 17, s/Nº, cEP: 68.798-000, santa 
Bárbara do Pará, na sala de licitações as 09:00hs

aViso de retiFicaÇÃo
A Prefeitura informa que no dia 06 de Maio de 2022 no Diário Oficial do 
estado/ioePa na pag. 116, edição 34.961, por equívoco foram digitados 
alguns dados incorretos na toMada dE PrEÇo Nº 2/2022-0002, tiPo ME-
Nor PrEÇo GloBal para coNtrataÇÃo dE sErviÇos dE aMPliaÇÃo E 
rEforMa da UNidadE Básica dE saÚdE do PaU d’arco No MUNicÍPio 
dE saNta BárBara do Pará/Pa, dE acordo coM os ProJEtos, MEMo-
rial dEscritivo E PlaNilHas orÇaMENtárias onde se Lê: a sessão 
de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 27 de Maio 
de 2022, na rodovia augusto Meira filho, Km 17, s/Nº, cEP: 68.798-000, 
santa Bárbara do Pará, na sala de licitações as 09:00hs Leia-se: a sessão 
de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 24 de Maio de 
2022, na rodovia augusto Meira filho, Km 17, s/Nº, cEP: 68.798-000, santa 
Bárbara do Pará, na sala de licitações as 09:00hs

Queila Meireles Flores.-Presidente da cPl.
Protocolo: 797239

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 018/2022, para registro de Preço Para futura 
e Eventual aquisição de recargas Em Botijões de Gás liquefeito de Petró-
leo - Glp 13kg e aquisição de vasilhame gás 13 Kg, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos de santa Maria do Pará/Pa. 
a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 24 de 
maio de 2021por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.
gov.br UasG: 980531, às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br UasG: 980531, Portal tcM/Pa, setor de licitações: Praça da 
Matriz, sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. 
carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 025/2022, para registro de Preço Para futura e 
Eventual contratação de Empresa Para fornecimento de oxigênio Medicinal, 
Umificador, Máscara e Regulador de Oxigênio, Objetivando atender as necessi-
dades da secretaria Municipal de saude do Município de santa Maria do Pará/
Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 24 
de maio de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamen-
tais.gov.br UasG: 980531, às 14:00hs. Edital e anexos: www.comprasgover-
namentais.gov.br UasG: 980531, Portal tcM/Pa, setor de licitações: Praça 
da Matriz, sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.
com. carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

retiFicaÇÃo
Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente ao 
Extrato de Ratificação de Inexigibilidade nº 6/2022-00003, circulada no D.O.U 
seção 3 Pág. 305, sexta-feira, 18 de março de 2022; doE/Pa Pág. 144, sex-
ta-feira, 18 de março de 2022 e diário do Pará Pág. B13, sexta-feira, 18 de 
março de 2022, cujo objeto: contratação de serviços Médicos nas Especiali-
dades: cardiologista, clínico Geral, dermatologista, ortopedista, Psiquiatra e 
Ultrassonografista, Visando Atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de saúde do Município de santa Maria do Pará/Pa. oNde se LÊ: considerando 
o que consta do processo administrativo que trata da contratação dos médi-
cos clara luiza da silva e silva; laudomiro soares de amorim Junior; luis 
rodrigo Pontes cidrão; Jose de Moraes filho; carmem Glória almeida Palheta 
Godino; Haissa ramilly dos santos favacho; rosa Maria de oliveira Barros; 
João Paulo de oliveira Barbosa; thayna silva cotrim e Nicole Guedes Barros. 
Leia-se: considerando o que consta do processo administrativo que trata da 
contratação dos médicos clara luiza da silva e silva; laudomiro soares de 
amorim Junior; luis rodrigo Pontes cidrão; Jose de Moraes filho; carmem 
Glória almeida Palheta Godino; Haissa ramilly dos santos favacho; João Pau-
lo de oliveira Barbosa; thayna silva cotrim e Nicole Guedes Barros. carlos 
cleberson Ferreira da silva - Presidente da cPL.
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eXtrato de terMo aditiVo 
terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210335

contratante: Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa cNPJ nº 
05.149.174/0001-34. contratado: alvorada construções e comercio ltda, 
cNPJ nº 83.302.976/0001-46. objeto: contratação de Empresa Para moder-
nização do Estádio Municipal de santa Maria do Pará em conformidade ao 
convênio de nº 895748/2019 Entre o Ministério da cidadania e a Prefeitura 
de santa Maria do Pará/Pa. o presente termo aditivo objetiva a prorrogação 
do prazo de vigência do contrato até 11 de Maio de 2022, nos termo do art. 
57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência: 11/02/2022 a 11/05/2022. 
data de assinatura: 27/01/2022.

Protocolo: 797250

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 003/2022-cPL 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas,  torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade toMada dE PrEÇos Nº 
003/2022, tipo menor preço global. objeto: obtenção de proposta mais van-
tajosa para a administração, relativa à implantação de calçamento e Meio fio 
(Pavimentação e drenagem) na rua rodrigues dos santos, av. são Benedito, 
tv. Presidente Médici, rua Baltazar Monteiro e tv. são Paulo no Município de 
são caetano de odivelas, através do coNvENio/sicoNv N.º 899873/2020 
- Mdr. abertura: 31/05/2022, às 10:00hs. o procedimento licitatório obede-
cerá ao disposto na lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. a retirada 
dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de licitações, sito 
na av. floriano Peixoto, nº 01 - Bairro centro - cEP: 68.775-000, são caetano 
de odivelas - Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, www.
tcm.pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/geo-obras ou pelo site (www.
saocaetanodeodivelas.pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@
gmail.com. Grijalme da costa carneiro - Presidente da comissão Per-
manente de Licitação.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico N° 007/2022 

a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
007/2022, tipo menor preço, contratação de empresa especializada para regis-
tro de Preços de locação de Equipamentos de som, iluminação, Palco E tenda 
em atendimento à demanda das secretaria de administração de são caetano 
de odivelas/Pa, ao longo de 12 meses para o município de são caetano de 
odivelas/Pa,  abertura: 23/05/2022, às 11:00 hs. a retirada do edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/tcM-Pa, www.portal-
decompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.br). 
informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. Esta publicação deixou de 
circular na edição do dia 11/05/2022, por problemas técnicos. Flavia cristina 
da silva - Pregoeiro/PMsco/decreto nº 011/2022/PMsco.

Protocolo: 797252

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 016/2022-Pe-srP-PMsF-saÚde

com objeto: formação de registro de preço para subsidiar futuras e eventu-
ais aquisições de Medicamentos e insumos da assistência farmacêutica para 
atender a necessidade da secretaria Municipal de saúde de são francisco do 
Pará, conforme necessidade de dos Estabelecimentos de saúde: centro Espe-
cializado, rede Básica das Unidades de saúde da família e vigilância sanitá-
ria. Passando a ter nova data de abertura: 25/05/2022 às 08h30min, através 
do www.comprasnet.gov.br. o edital estará disponível no www.comprasnet.
gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal do tcM/Pa.

Patrícia silva chaves
secretaria Municipal de saúde

Protocolo: 797256

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos 2/2022-007
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público abertu-
ra de Processo licitatório, na modalidade tomada de Preços nº 2/2022-007, 
do tipo MENor PrEÇo GloBal, sob forma de regime de EMPrEitada Por 

PrEÇo GloBal, cujo objeto é a coNstrUÇÃo da fEira do ProdUtor rU-
ral E MErcado MUNiciPal do PEQUENo coMErciaNtE dE sÃo MiGUEl 
do GUaMá, dE acordo coM o tErMo dE coMProMisso N° 0301/2017 
firMado ENtrE o MiNistÉrio dE dEsENvolviMENto rEGioNal E o MU-
NicÍPio dE sÃo MiGUEl do GUaMá/Pa. a sessão de recebimento de pro-
postas, análise e julgamento será em 30/05/2022 às 10:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal, localizada na Praça licurgo Peixoto, 130, centro. Edital 
e anexos disponível: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal Geo
-obras/Pa, Email cPl: cpl.smg2021@gmail.com, diretoria de licitação, sito 
Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

eXtrato de terMo aditiVo
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo 

ao coNtrato Nº: 20210160
oriGeM: iNEXiGiBilidadE Nº 6/2021-00033. coNtrataNtE: PrEfEitUra 
MUNiciPal. coNtratada(o): asP - aUtoMaÇÃo sErviÇos E ProdUtos 
dE iNforMática ltda. oBJEto: contratação de empresa especializada no for-
necimento de licença de uso  (locações) de sistemas (softwares) integrados para 
gestão pública, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de São 
Miguel do Guamá. viGÊNcia: 18 de abril de 2022 à 31 de dezembro de 2022.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 797257

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna público 
abertura de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico srP nº 031/2022, cujo objeto é o rEGistro dE PrEÇos 
Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE sErviÇos dE locaÇÃo dE 
iMPrEssoras Para atENdEr as NEcEssidadEs da PrEfEitUra, sEcrE-
tarias E fUNdos MUNiciPais do MUNicÍPio dE sÃo MiGUEl do GUaMá/
Pará. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 
25/05/2022 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.compras-
governamentais.gov.br, UasG:.980551, Edital e anexos: https://www.sao-
migueldoguama.pa.gov.br, Portal tcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.
com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário 
de 08:00 Às 12:00hs.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 797258

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista/Pa
eXtrato de reGistro de PreÇos 

Pregão Eletrônico nº 9/2022-004, do tipo Menor Preço por lote, cujo o 
objeto é o registro de Preços para futura e Eventual contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços de transporte escolar fluvial das re-
des de Ensino Estadual e Municipal de são sebastião da Boa vista- Pa, ten-
do como detentora da ata de registro de Preços n°005.2022/cPl a empresa: 
fruto da fe comercio de Generos alimenticios ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 
41.697.346/0001-78para o lote 2, com valor total registrado de r$ 779.055,42 
(setecentos e senta e nove mil cinquenta e cinco reais e quarenta dois centavos) 
e ata de registro de Preços n°006.2022/cPl, para os lotes 3 e 4 a empresa: 
W. G. rodrigues Eireli, cNPJ sob o nº 24.712.494/0001-03, para o lotes 3 o 
valor total registrado é de r$ 1.138.500,00 (um milhão cento e trinta e oito mil 
e quinhentos reais), para o lote 4 o valor total registrado é de  r$ 643.478,00 
(seiscentos e quarenta e três mil e quatrocentos e setenta e oito reais). validade 
da ata: 12 meses. Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

Protocolo: 797259

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20220385

oriGeM.....................: toMada de PreÇos Nº 002/2022-tP
coNtrataNtE........: fUNdo MUNiciPal dE saÚdE
coNtratada(o).....: aNtocar ENGENHaria EirEli
oBJEto......................: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para 
rEQUalificaÇÃo E aMPliaÇÃo da UBs - Bairro Novo, visaNdo atEN-
dEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE do MUNi-
ciPio dE soUrE/Pa, coNforME PlaNilHa orÇaMENtaria, croNoGraMa 
fisico-fiNacEiro E MEMorial dEscritivo.
valor total................: r$ 311.900,00 (trezentos e onze mil, novecentos reais)
viGÊNcia...................: 06 de Maio de 2022 a 04 de agosto de 2022
data da assiNatUra.........: 06 de Maio de 2022

Protocolo: 797260
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PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E 
EvENtUal aQUisiÇÃo BalaNÇa ElEtrÔNica, visaNdo atENdEr as NE-
cEssidadEs da PrEfEitUra MUNiciPal dE soUrE/Pa. a abertura será no 
dia 25/05/2022 as 08:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E 
EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE 
HosPEdaGEM, visaNdo atENdEr as NEcEssidadEs da PrEfEitUra MU-
NiciPal dE soUrE/Pa. a abertura será no dia 26/05/2022 as 08:30 horário 
de Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecom-
praspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra 
E EvENtUal aQUisiÇÃo coMBUstivEis (GasoliNa E diEsEl), visaNdo 
atENdEr as NEcEssidadEs da PrEfEitUra MUNiciPal dE soUrE/Pa. a 
abertura será no dia 26/05/2022 as 14:30 horário de Brasília. o Edital e seus 
anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informa-
ções e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

Protocolo: 797261
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PUBLicaÇÃo do resULtado FiNaL de credeNciaMeNto
Processo Nº 6/2022-0302001

o Município de tomé-açu, torna público o resultado do crEdENciaMENto 
dE EMPrEsas EsPEcialiZadas Na PrEstaÇÃo dE sErviÇos MÉdicos, 
dE forMa coMPlEMENtar ao sistEMa ÚNico dE saÚdE (sUs), Para 
atENdEr aos PaciENtEs do MUNicÍPio dE toMÉ-aÇU, conforme termo 
de referência, no âmbito do sistema único de saúde (sUs), onde foram cre-
denciadas as seguintes empresas: doUtor Mais vida MÉdicos associa-
dos ltda, cNPJ 28.121.290/0001-40; sEMPrE vida MEdiciNa iNtENsi-
va ltda, cNPJ 10.015.441/0001-10; cMc sErviÇos MÉdicos ltda, cNPJ 
37.280.335/0001-10; airEs GEstÃo MÉdica E HosPitalar EirEli, cNPJ 
12.455.695/0001-85; MUltMEd MEdiciNa E diaGNÓstico ltda, cNPJ 
36.650.352/0001-30. data do julgamento: 18/04/2022.
aLZira LiNo soares de oLiVeira - secretária Municipal de saúde

Processo Nº 6/2022-0402001
o Município de tomé-açu, torna público o resultado do crEdENciaMENto 
dE EMPrEsas EsPEcialiZadas Na PrEstaÇÃo dE sErviÇos MÉdicos, 
dE forMa coMPlEMENtar ao sistEMa ÚNico dE saÚdE (sUs), Para 
atENdEr aos PaciENtEs do MUNicÍPio dE toMÉ-aÇU, conforme termo 
de referência, no âmbito do sistema único de saúde (sUs), onde foram cre-
denciadas as seguintes empresas: doUtor Mais vida MÉdicos associa-
dos ltda, cNPJ 28.121.290/0001-40; sEMPrE vida MEdiciNa iNtENsi-
va ltda, cNPJ 10.015.441/0001-10; cMc sErviÇos MÉdicos ltda, cNPJ 
37.280.335/0001-10; airEs GEstÃo MÉdica E HosPitalar EirEli, cNPJ 
12.455.695/0001-85; MUltMEd MEdiciNa E diaGNÓstico ltda, cNPJ 
36.650.352/0001-30. data do julgamento: 18/04/2022.
aLZira LiNo soares de oLiVeira - secretária Municipal de saúde

Protocolo: 797264

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo

esPÉcie: 4º termo de aditivo de Prorrogação prorroga-se o prazo de execu-
ção e vigência contratual da obra do contrato nº: 20203001. oriGEM: Pregão 
Eletrônico 3/2020-00001. oBJEto:
construção de 1 (uma) ponte de concreto, no travessão km 165 sul no mu-
nicípio de Uruará/Pa, referente ao convênio nº 055/2019 sEtraN, prazo de 
execução e vigência contratual da obra do contrato por 90 (Noventa) dia; 
viGÊNcia:  05/05/2022 á 05/08/2022.

Protocolo: 797265

..

ParticULares
.

FaZeNda sÃo Jose
localizada na Gleba repartimento lote 14 setor 12, proprietário Marcia 
araUJo LiMa, cPf 003.400.985-03 e rG 938130153 ssP/Ba, torna público 
que requereu junta a sEMasa/Breu Branco, licenciamento de atividade rural 
- lar para atividade de Bovinocultura.

Protocolo: 797274

cHacara sÃo raiMUNdo
localizada na Estrada do Pitinga, vicinal c-0, KM 07, proprietário Marcia 
araUJo LiMa, cPf 003.400.985-03 e rG 938130153 ssP/Ba, torna público 
que requereu junta a sEMasa/Breu Branco, licenciamento de atividade rural 
- lar para atividade de Bovinocultura.

Protocolo: 797275

MaNoeL costa soUZa
cPF 110.374.072-52

MaNoEl costa soUZa, cPf 110.374.072-52 torna público que recebeu da 
sEMas/Pa lar 13763/2021 e aUtEf 273902/2021 ref. imóvel Pinheiros i, 
localizado na Gleba sta cruz, distrito Moraes almeida, Municipio de itaituba.

Protocolo: 797276

o BrasiL tiPico de PoNta a PoNta iNdUstria, 
coMÉrcio e distriBUidora Ltda (sertaNorte) 

cNPJ: 04.911.702/0003-40
torna público que recebeu da sEMMatUr (secretaria Municipal de Meio am-
biente e turismo de Piçarra) a sua licença de operação N°008/2022, válida 
até 10/05/2026 (Processo N°010/2022) para a atividade de preparação de 
derivados do leite, queijo/manteiga/requeijão (vPtM: 150 - Porte d-iii) loca-
lizado na av. candida alves, s/N° em Piçarra-Pa.

Protocolo: 797271

.

.

eMPresariaL
.

Posto eXeMPLo coMÉrcio Ltda 
inscrito no cNPJ nº 06.164.013/0004-25 

situado na rod. Br 316, nº 4800, centro, ananindeua/Pa, informa que so-
licitou à da secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua, através 
do Prot. nº r046222, renovação da licença de operação nº l09621, para a 
atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

Protocolo: 797315

“ coNcessÃo de LiceNÇa aMBieNtaL de iNstaLaÇÃo 
a sÃo PaULo Bts LocaÇÃo de torres Ltda 

cNPJ 14.555.271/0001-18” 
torna público que obteve da secretaria Municipal de Meio ambiente de Maritu-
ba- sEMMa MaritUBa a licença ambiental de instalação para a atividade de 
Estrutura Metálica autoportante para suporte de antenas para telefonia celu-
lar, com o endereço: rua são João (acesso pela rua João Marinho), n° 258, 
são João, Marituba/Pa, cEP: 67203-115, através do processo n° Glf22-113.

Protocolo: 797317
BeMisa HoLdiNG s.a.

cNPJ 08.720.614/0001-50 
torna público que obteve da secretaria Municipal de Meio ambiente de água 
azul do Norte/Pa - sEMMa, em 26 de abril de 2022, a licença de operação 
- lo nº 003/2022, para a atividade de Pesquisa Mineral, sem lavra experimen-
tal, a ser desenvolvida na zona rural do referido município. Processo sEMMa 
nº 002/2022.

Protocolo: 797312

iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNiciPio de BreVes/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 001/2022- Pe-iPMB  
o Município de Breves/Pa, Pará, por meio do instituto de Previdência do 
Município de Breves/Pa torna público que no dia 24/05/2022, às 09h, no en-
dereço eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na 
modalidade Pregão, na forma  eletrônica, do tipo  Menor Preço por  item, no 
modo de disputa aberto, para  contratação de Pessoa Jurídica para o forneci-
mento de Material de consumo, Material de Higiene limpeza e descartável, 
conforme especificações contidas no termo de referência, visando atender às 
necessidades do iNstitUto dE PrEvidÊNcia do MUNiciPio dE BrEvEs/
Pa. a licitação será regida pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, de-
creto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. os interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas as 
informações sobre a licitação através do acesso à página do tribunal de contas 
do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão 
Permanente de licitação - cPl junto ao instituto de Previdência do Município de 
Breves/Pa, situada à na Passagem 1 de Maio n° 283, bairro centro, município 
de  Breves/Pa, cEP 68.800-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo 
expediente.  ordenadora: doralice câmara de almeida.

Protocolo: 797376
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FederaÇÃo das iNdÚstrias do estado do ParÁ
eLeiÇÃo

a Federação das indústrias do estado do Pará faz saber que no dé-
cimo dia do mês de agosto de 2022 será realizada eleição regulamentar 
para composição da diretoria, conselho fiscal e delegados representantes 
junto a cNi, e respectivos suplentes, para o quadriênio 2023/2027. fica aber-
to o prazo até 30.05.2022 para registro de chapas, que se dará na secretaria 
da entidade no horário das 09 às 17 horas.
o prazo para impugnação de candidaturas será de 5 dias, a contar da 
publicação das chapas registradas, publicação essa que poderá ser feita por 
qualquer meio de comunicação, inclusive no site da federação e por meio de 
e-mail encaminhado aos 29 (vinte e nove) sindicatos filiados, dispensando-se 
a publicação em jornal de grande circulação e Diário Oficial de Estado.
seguem-se nos demais trâmites o disposto no estatuto e no regulamento 
eleitoral desta Federação naquilo que não conflitem com os termos da pre-
sente disposição estatutária transitória, devendo todos os prazos ser contados 
de forma contínua. a eleição será realizada na sede da fiEPa (travessa Quin-
tino Bocaiúva, 1588 - 8º andar), das 08 às 16 horas.

Belém-Pa, 12 de maio de 2022
JosÉ coNrado aZeVedo saNtos

Presidente
Protocolo: 797360

aViso de HoMoLoGaÇÃo
iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNicÍPio 

de aBaetetUBa/Pa-iPMa
ata de reGistro de PreÇo-iPMa

PreGÃo PreseNciaL 005/2022-srP 
objetiva as eventuais contratações de empresa especializada em forne-
cimento de material permanente, para atender ao instituto de Previdência 
do Município de abaetetuba-Pa. vigência: 12 meses. data da assinatura: 
11/05/2022. contratante: instituto de Previdência do Município de abaete-
tuba/ iPMa, cNPJ: 01.510.576/0001-61. contratado vilHENa E fErrEira 
ltda, cNPJ: 40.224.907/0001-59, valor r$ 117.198,20

Ângelo José Lobato rodrigues
diretor/Presidente

iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNicÍPio 
de aBaetetUBa/Pa-iPMa

ata de reGistro de PreÇo-iPMa
PreGÃo PreseNciaL 006/2022-srP 

objetiva a contratação de empresa para prestação dos serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva de computadores, impressoras e periféricos e 
a aquisição e recarga de tonners, para atender ao instituto de Previdência 
do Município de abaetetuba-Pa. vigência: 12 meses. data da assinatura: 
11/05/2022. contratante: instituto de Previdência do Município de abaete-
tuba/ iPMa, cNPJ nº 01.510.576/0001-61. contratado vilHENa E fErrEira 
ltda, cNPJ: 40.224.907/0001-59, valor r$ 135.283,50

Ângelo José Lobato rodrigues
diretor/Presidente

Protocolo: 797356

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PotENcia MastEr sob o ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUt. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUtUBro dE 2016 iNs-
criÇÃo do inep N° 15168735. 

aLUNos coNcLUiNtes
1.clEiltoN fErrEira dos saNtos 2.GUstavo fErrEira foNsEca(con-
cluiu em fevereiro de 2022)  3.JEffErsoN ErNEsto MartiNs 4.JENiffEr 
NoGUEira MEdEiros cErQUEira NasciMENto 5.JoÃo Batista BarrE-
to BorGEs 6.Joao vÍctor foNtEs NUNEs 7.JoilsoN PErEira 8.JosÉ 
rodriGo da NÓBrEGa daNtas  9.laiaNE BrUNa da silva 10.lEaNdro 
GoMEs dE soUZa 11.MarcElo da coNcEiÇÃo fErNaNdEs 12.Marilia 
alvEs dE soUsa 13.MatHEUs dE olivEira saNtos 14.rosEli dE soUZa 
Garcia 15.saMidaY GoMEs dE saNtaNa 16.valdiZa saNtaNa 17.WE-
vErtoN BrUM Mota

Protocolo: 797357

a VotoraNtiM ciMeNtos N/Ne s.a.
cNPJ 10.656.452/0001-64 

torna público que obteve da sEMas a licença para instalação do gerador 
de gás quente para área do moinho de cimento, através do processo nº 
2021/0000034744.

Protocolo: 797358

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda.
cNPJ 06.167.730/0005-91 

torna público que solicitou da sEMas/Pa a autorização de supressão vege-
tal - asv Processo nº 2022/15464, para a retirada de maciços de vegetação 
secundária em estágio inicial de regeneração, capoeira e Juquira, e árvores 
isoladas, ambos com intuito de eliminar risco de fatalidade devido indivíduos 
que possuem risco de queda em infraestruturas, ou em locais de passagem de 
pessoas, ambos localizadas na faixa de servidão de infraestruturas alocadas 
no Porto compreendendo 10,02 hectares, localizada na Mina de Juruti, zona 
rural, Município de Juruti, Estado do Pará.

Protocolo: 797369

Pedido de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a cLÍNica BeNecLiN- FBL saÚde Ltda

cNPJ 07.801.707/0001-46 
torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente e turis-
mo de Benevides - sEMMat, a licença de operação nº 102/2022, com válida 
até 29/04/2023 para atividade de clínica médica e exames especializados, 
localizada na av. Martinho Monteiro, 12, Murinin, Benevides/Pa.

Protocolo: 797370

cÂMara MUNiciPaL de ViseU
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL nº 001/2022 
objeto: aquisição de combustível (Gasolina comum e Óleo diesel) para aten-
der as necessidades da câmara Municipal de viseu. abertura: 24/05/2022 as 
09:00hs.

PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2022. 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, Material de limpeza e descartá-
vel para atender as necessidades da câmara Municipal de viseu. abertura: 
24/05/2022 as 15:00hs.  Mais informações na câmara Municipal, cito rua 
Major olímpio, s/nº centro, viseu/Pa. https://www.camaraviseu.pa.gov.br/, 
https://www.tcm.pa.gov.br e camaradeviseu.cpl@gmail.com. avelino aven-
tina siqueira - Presidente.

Protocolo: 797372

eBata ProdUtos FLorestais Ltda 
cNPJ: 15.294.432/0001-20 

lote 13, Quadra 06, setor B - icoaraci, torna público que solicitou junto à 
sEMas a renovação da lo n° 12483/2020. Processo n° 15409/2022.

Protocolo: 797365

FederaÇÃo da aGricULtUra e PecUÁria do ParÁ (FaePa)
editaL de coNVocaÇÃo

convoca os senhores delegados representantes dos sindicatos de pro-
dutores rurais filiados a esta Federação, objetivando participarem da as-
sembleia Geral ordinária a realizar-se nos dias 31/05/2022 e 01/06/2022 
às 9h, no Edifício Palácio da agricultura, sito a trav. dr. Moraes, nº 21, 
esquina com av. Governador José Malcher, para tratar da seguinte “ordem 
do dia”: Pauta da reunião ordinária: a) discussão e aprovação do relatório 
de atividades e contas da gestão financeira do ano anterior; b) Discussão 
de matérias de interesse da categoria; c) filiação de sindicatos; d) o que 
ocorrer. Belém (Pa), 10 de maio de 2022. carLos FerNaNdes XaVier 
- Presidente da Faepa.

Protocolo: 797366

MaGeLLaN MiNerais ProsPecÇÃo GeoLÓGica Ltda 
cNPJ 07.719.988/0001-92 

torna público que requereu a sEMMaM lo para a atividade de Pesquisa mine-
ral na região do cuiú-cuiú. através do Proc. 571/2022.

Protocolo: 797363

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 016/2022 (srP)
o sEsi - dEPartaMENto rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJEto: aquisição de materiais para manutenção das piscinas das unida-
des do sEsi, em atendimento as necessidades do sEsi-dr/Pa conforme 
edital e anexo i.
aBertUra: 30 de maio de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 10 de maio de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sEsi E sENai

Protocolo: 797364

FaZeNda NoVa caracoL 
Propriedade do senhor tarLeY HeLVecio aLVes 

cPF nº 196.498.511-00, 
localizada município de cUMarU do NortE/Pa, vem por meio deste veículo 
de comunicação tornar pública o tErMo dE coMProMisso Para aJUsta-
MENTO DE CONDUTA - TAC Nº 42/2019, firmado entre o interessado e a 
secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade do Estado do Pará 
(sEMas).

Protocolo: 797346
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LaMiNadora soLPLac eireLi 
cNPJ:  05.266.933/0001-49 

localizada na rod. Br 010, km 81, s/N - centro - Município de Ulianópolis/Pa. 
torna público que recebeu a concessão da  secretaria Municipal  de Meio am-
biente - sEMMa, Ulianópolis/Pa, através do processo nº 472/2021, a licença 
de operação nº 003/2022, com validade até 05/05/2024, para atividade de 
desdobro de madeira em tora para produção de lâminas de madeira para 
fabricação de compensados.

Protocolo: 797349

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público que recebeu da 
secretaria Municipal de Meio ambiente do município de vigia de Nazaré, a 
licença de operação - lo Nº 013/2022, para a rede de distribuição de Ener-
gia Elétrica  34,5 kv - “Bairro são cristóvão, (ta 04), vigia de Nazaré/Pa.”, 
localizada no Município de vigia de Nazaré, no Estado do Pará.

Protocolo: 797351

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público que requereu 
da secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade - sEMas/Pa a 
licença Prévia - lP, licença de instalação - li e autorização de supressão de 
vegetação - asv, para a rede de distribuição rural de Energia Elétrica - rdr 
34,5 kv - id. 430015234 - r. Bacabal, Paragominas/ Genilson Piedade san-
tos/francisco soares de lima / domingos silva santos / antoniel da silveira 
lima / Nelson campos ferreira / leonilda Maria de oliveira soares / adriano 
lima de oliveira / roberto soares feitosa / valdemir Nonato campos lopes / 
sandra santos campos / orlando david lopes / acácia campos santos / ro-
siane santos souza / Marcos da conceição santos / olivaldo campos silva / 
Jessica da silva almeida / cleibiane da silva almeida / andrelina alves da silva 
/ álvaro da silva souza / salomão da conceição santos / Manoel osvaldo 
ferreira oliveira / francisco Bruno de oliveira felismino / Gedeão de cristo 
furtado / José carlos lopes Neves / Kleidiane do socorro Pires lopes / abdias 
silva / Eduardo cordeiro lopes / diego Moura silva / Manoel reis de lima, 
localizada no Município de Paragominas, no Estado do Pará.

Protocolo: 797352

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público que requereu 
da secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade - sEMas/Pa, as 
licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição 
de Energia Elétrica - rdr - id. 430034536_vila Nova, s/n, 68774-000, são 
João da Ponta / cantidio dalmacio da silva filho, localizada no Município de 
são João da Ponta, no Estado do Pará.

Protocolo: 797353

dias - atacado e coMÉrcio de Variedades Ltda. 
cNPJ: 45.526.426/0001-11 

torna público que requereu da sEMMa/tomé-açu, a laos-lic. ambiental de 
Operação Simplificada (Supermercado Varejista e Atacadista.

Protocolo: 797339

cÂMara MUNiciPaL de BreU BraNco - Pa
aViso de LicitaÇÂo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022/cMBB-Pa 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis, 
para suprir as necessidades da câmara Municipal de Breu Branco-Pa, sessão 
pública: 25/05/2022 às 16:00h, edital disponível nos sites:: www.portalde-
compraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br. www.portal , https://camara-
municipalbreubranco.pa.gov.br/categoria/licitacoes

chaves - Pa, 10 de maio de 2022.
roberto dos santos alves

Pregoeiro
Protocolo: 797336

MaFro traNsPortes Ltda 
localizada na rodovia Br 163, km 1083, zona rural de Novo Progresso/Pa, 
registrada sob o cNPJ 88.858.785/0020-02, torna público que requereu junto 
a secretaria de Municipal de Meio ambiente sEMMa/NP a licença de opera-
ção, através do Processo n° 697/2022 no dia 20/04/2022, para atividade de 
Garagem de transportadora e seus anexos.

Protocolo: 797337

MaNoeL FraNcisco saLÚ
cPF 596.682.452-53

MaNoEl fraNcisco salÚ, cPf 596.682.452-53 rEcEBEU da sEMas/Pa aU-
tEf 273652/2020 sitio cafUNdÓ,lotE 81, Pa MirititUBa, itaitUBa/Pa.

Protocolo: 797343

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de Bra-
gança - sEMMa, a licença de operação Nº 014/2022, para a atividade de tor-
re de telefonia Móvel (PaBGN04), através do Processo Nº 103/2019/sEMMa/
PMB, com endereço na fazenda do carlito, vila do almoço, Zona rural, s/N, 
Bragança/Pa.

Protocolo: 797344

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

torna público que requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente a licen-
ça de operação para atividade de torre de telefonia móvel (PadEU08) localiza-
da na rua Glauquio Mendes, s/n, bairro Bartolomeu, dom Eliseu/Pa, através 
do protocolo n° 2022000573-laU.

Protocolo: 797345

a PriMe ViLLe eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios Ltda 
cNPJ nº 17.096.222/0001-52 

torna público que solicitou a licença Prévia, licença de instalação e licença 
de operação a secretaria Municipal de Meio ambiente - sEMMa, para o em-
preendimento coNdoMÍNio rEsidENcial BarÃo villE ltda, na av. Barão 
do rio Branco, nº99, Bairro titanlândia, castanhal/Pa através do protocolo 
nº.: 0032/2022.

Protocolo: 797324

a pessoa jurídica M.V. aLVes coMÉrcio de GÁs Ltda 
cNPJ nº 04.945.771/0001-02 

torna público que requereu junto à sEMMa/Bragança-Pa, a renovação da lo 
nº 002/2020 para a atividade de comércio varejista de gás liquefeito de petró-
leo, instalada na rua inhazinha ferreira, nº 129, bairro vila sinhá, Bragança-
Pa, através do processo nº 041/2022, em 11/03/2022.

Protocolo: 797321

“ coNcessÃo de LiceNÇa aMBieNtaL PrÉVia 
a sÃo PaULo Bts LocaÇÃo de torres Ltda 

cNPJ 14.555.271/0001-18” 
torna público que obteve da secretaria Municipal de Meio ambiente de Ma-
rituba- sEMMa MaritUBa a licença ambiental Prévia para a atividade de 
Estrutura Metálica autoportante para suporte de antenas para telefonia celu-
lar, com o endereço: rua são João (acesso pela rua João Marinho), n° 258, 
são João, Marituba/Pa, cEP: 67203-115, através do processo n° Glf22-113.

Protocolo: 797318

M.V. aLVes coMÉrcio de GÁs Ltda
cNPJ nº 04.945.771/0001-02 

torna público que recebeu da sEMMa, a lo nº 002/2020, válida até 28/01/2022 
para a atividade de comércio varejista de gás liquefeito de petróleo, instalada 
na rua inhazinha ferreira, nº 129, bairro vila sinhá, Bragança-Pa.

Protocolo: 797320

cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente (sEM-
Ma) a licença de operação para a atividade de torre de telefonia Móvel (Pa-
cPN09), localizada na tv. coronel leandro Pinheiro, com alameda são lucas, 
s/N, Garrafão, capanema/Pa, sob o Nº 031/2022.

Protocolo: 797327

r P P coMÉrcio de BeBidas e coNVeNciÊNcias Ltda 
cNPJ: 36.335.105/0001-49 

torna público que solicitou da sEMMa através do protocolo 004/22 a lo para 
coMÉrcio varEJista dE MErcadorias EM loJas dE coNvÊNiÊNcia em 
capanema/Pa.

Protocolo: 797329

cooPeratiVa de MiNeraÇÃo dos GariMPeiros 
de serra PeLada - cooMiGasP

Nota iNForMatiVa
a cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de serra Pelada - coo-
MiGasP, representada por sua diretora Presidente dEUZita rodriGUEs da 
crUZ viaNa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem informar 
a toda sociedade garimpeira, que a partir desta data, 09 de maio de 2022, a 
cópia da Minuta reformada da cooperativa, encontra-se disponível no site da 
cooMiGasP, link( http://www.coomigasp.com/ ), grupos de Whatsapp, e na 
sua sede, localizada à rua da cooperativa, 129, serra Pelada - curionópolis/
Pa, para a devida apreciação de todos os sócios quites com suas obrigações 
estatutárias.

atenciosamente,
deUZita rodriGUes da crUZ ViaNa

diretora Presidente
serra Pelada-curionópolis/Pa 09 de maio 2022.

Protocolo: 797332
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