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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, PaBlo 
JolY coSTa do ValE BEZErra do cargo em comissão de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
aNToNio SErGio loPES cHaVES para exercer o cargo em comissão de 
assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

Protocolo: 807743

d e c r e t o Nº 2392, de 1 de JUNHo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 22.791.619,10 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 22.791.619,10 (Vinte e dois Milhões, 
Setecentos e Noventa e Um Mil, Seiscentos e dezenove reais e dez centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011581114997659 - SEdoP 0301 444042 376.416,15
141012060814918715 - SEdaP 0306 449093 545.835,01
141012060814918715 - SEdaP 6301 449052 5.000,00
141012060814918715 - SEdaP 6301 449093 0,30
141012060814918715 - SEdaP 7306 449052 2.865.000,00
291012678214867505 - SETraN 0301 444042 4.052.163,46

362011442215008817 - fundação ParáPaz 0301 444041 100.000,00
562012163114978366 - iTErPa 0301 444042 75.000,00
582012884600009042 - cEaSa 0301 469092 140.000,00
691012369514988383 - SETUr 0301 339039 2.400.000,00
862012678414867576 - cPH 0301 449051 903.803,80
862012678414868496 - cPH 0301 339039 65.875,45
901011030115078874 - fES 0301 334181 2.850.000,00
901011030215078288 - fES 0349 339092 1.751.720,00
901011030515078302 - fES 0349 449052 6.660.804,93

ToTal 22.791.619,10

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2393, de 1 de JUNHo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 100.255.601,66 para reforço de dotação(ões) consignada(s) 
no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022

dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 100.255.601,66 (cem Milhões, du-
zentos e cinquenta e cinco Mil, Seiscentos e Um reais e Sessenta e Seis 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

041020212614178651 - TJE-frJ 0106 339039 331.783,96
041020212614178651 - TJE-frJ 0106 449052 3.517.943,04
071011512115088890 - SEdoP 0101 444042 621.624,70
141012060814918705 - SEdaP 0101 334041 291.984,75
161011236315018822 - SEdUc 0102 319004 2.784.560,00
161011236315018822 - SEdUc 0102 319011 3.666.317,00
161011236315018822 - SEdUc 0102 319013 273.205,00
161011236315018822 - SEdUc 0102 319016 589.105,00
161011236315018822 - SEdUc 0102 319113 685.503,00
161011236315018822 - SEdUc 0102 339008 1.310,00
241012269114988518 - SEdEME 0101 339039 407.000,00

261010612212978339 - PMPa 0101 319012 920.000,00
341011133415048354 - fdE 0101 459066 2.100.000,00

662010612515028271 - dETraN 0261 339014 14.851.851,00
662010612515028271 - dETraN 0261 339040 13.000.000,00
662012645114897645 - dETraN 0661 449051 45.637.502,00
691012369514987658 - SETUr 0101 449052 100.000,00
761010812212978411 - SEac 0101 319004 595.000,00

842010912212978338 - iGEPrEV 0261 339035 700.000,00
842010912212978338 - iGEPrEV 0261 339037 1.500.000,00
842010912212978338 - iGEPrEV 0261 339039 800.000,00
842010912615088238 - iGEPrEV 0261 339040 4.000.000,00

901011030215077582 - fES 0103 444042 2.880.912,21
ToTal 100.255.601,66

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 612.536,33
071011581114997659 - SEdoP 0101 449051 9.088,37
081012781114997659 - SEEl 0101 449051 60.000,00

141012060814918715 - SEdaP 0101 449052 5.000,00
151011339115037590 - SEcUlT 0101 449051 100.000,00
161011212215097603 - SEdUc 0102 449051 1.000.000,00
161011212215097674 - SEdUc 0102 449051 2.000.000,00
161011230615098477 - SEdUc 0106 339030 3.849.727,00
281010460814918715 - NGPr 0101 449052 34.000,00
341010412115087679 - fdE 0101 444042 2.100.000,00

401010612212978339 - Polícia civil 0101 319011 1.515.000,00
481011236315018822 - SEcTET 0102 319011 5.000.000,00
662010612212978339 - dETraN 0661 319011 15.841.331,00
662010612212978339 - dETraN 0661 319013 1.000.000,00
662010612212978339 - dETraN 0661 319113 1.600.000,00
662010612515028271 - dETraN 0661 339014 15.997.497,00
662010612515028271 - dETraN 0661 339040 11.198.674,00
662010612515028830 - dETraN 0261 339035 13.000.000,00
662012678214867505 - dETraN 0261 449051 14.851.851,00
691012369514988379 - SETUr 0101 339039 599.984,75

842010912212978339 - iGEPrEV 0261 319004 1.000.000,00
842010912212978339 - iGEPrEV 0261 319011 3.000.000,00
842010912212978339 - iGEPrEV 0261 319013 1.400.000,00
842010912212978339 - iGEPrEV 0261 319113 1.600.000,00

901011030215078289 - fES 0103 449052 2.880.912,21
ToTal 100.255.601,66

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 807740
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CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 741/2022-ccG, de 1º de JUNHo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2020/683172,
r E S o l V E:
autorizar rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, Secretário de Estado da 
Fazenda, a viajar para Brasília-DF, no dia 2 de junho de 2022, a fim de 
participar de audiência de conciliação no Supremo Tribunal federal-STf e 
reunião no Senado federal, devendo responder pelo expediente do órgão, 
no impedimento do titular, loUriVal dE BarroS BarBalHo JUNior, Se-
cretário adjunto do Tesouro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 1º dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 742/2022-ccG, de 1º de JUNHo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/683030,
r E S o l V E:
autorizar JaiME da SilVa BarBoSa, Secretário regional de Governo do 
Marajó, a viajar no trecho Belém/cachoeira do arari/Belém, nos dias 4 e 5 
de junho de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, concedendo para 
tanto, 1 e ½ (uma e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 1º dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 743/2022-ccG, de 1º de JUNHo 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. 2022/677192,
r E S o l V E:
exonerar rENaTa SoUZa doS SaNToS do cargo em comissão de Procura-
dor - chefe, código GEP-daS-011.5 com lotação na Procuradoria-Geral do 
Estado, a contar de 1º de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 1º dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 744/2022-ccG, de 1º de JUNHo 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. 2022/683942,
r E S o l V E:
nomear lUiZ alVES dE aZEVEdo para exercer o cargo em comissão de 
assessor Superior i, código GEP-daS-012.4, com lotação na auditoria Ge-
ral do Estado, a contar de 1º de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 1º dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 745/2022-ccG, de 1º de JUNHo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
relotar roBErTa SilVEira aZEVEdo XaViEr, assessor Especial ii, na Se-
cretaria Estratégica de articulação da cidadania – SEac.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 1º dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 871/2022-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° 2022/671341, de 30 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 caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 30/05 a 04/06/2022.

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 5.½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 01 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 807744

Portaria
.

Portaria N°. 865/2022-crG, de 31 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,
rESolVE:
Tornar sem efeito, a Portaria nº 834/2022-ccG, de 23 de Maio de 2022, 
publicada no doE nº 34.980, de 24/05/2022, que concedeu 15 (QUiN-
ZE) dias de férias residuais à servidora ádria liaNa riBEiro da SilVa 
PEraccHi, identidade funcional nº 57220432/1, ocupante do cargo de 
Professor classe ii.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 de Maio de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 807258

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N°. 866/2022 - crG, de 01 de Junho de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que  dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo GoZo

5896481/1 adENilSoN frEiTaS GodiNHo 11/11/2020 a 
10/11/2021

18/07/2022 a 
01/08/2022

5596564/2 alESSaNdra Elidia SoUZa E SilVa 03/04/2021 a 
02/04/2022

05/07/2022 a 
03/08/2022

5955736/2 alESSaNdra SilVa dE MaToS 01/07/2021 a 
30/06/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

8000699/2 alEXaNdrE BarroS alVES dE oliVEira 02/07/2021 a 
01/07/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

73504073/5 aNa criSTiNa rioS VaZ carMoNa 20/02/2021 a 
19/02/2022

18/07/2022 a 
01/08/2022

57234717/3 aNa lUcia rodriGUES NUNES 01/02/2021 a 
31/01/2022

18/07/2022 a 
16/08/2022

5947388/1 aNdrEY QUarESMa dE araÚJo 20/03/2021 a 
19/03/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

5946369/1 aNGEla Maria fErrEira NUNES 07/02/2021 a 
06/02/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

5947324/1 ariaNE MoUTiNHo da aNUNciaÇÃo 20/03/2021 a 
19/03/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5918089/2 aUGUSTo cEZar coElHo coSTa 19/03/2021 a 
18/03/2022

05/07/2022 a 
03/08/2022

5953247/1 caMila GUiMarÃES Garcia SoEiro 23/12/2020 a 
22/12/2021

18/07/2022 a 
01/08/2022

5946816/2 carloS alVES dE MENdoNÇa 01/05/2021 a 
30/04/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

36510/1 carloS dUarTE 01/07/2021 a 
30/06/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

6402895/1 cariNa corrEa da coSTa 15/05/2021 a 
14/05/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

57192269/5 ciNTHia foNSEca coElHo da coSTa 06/05/2021 a 
05/05/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

54190000/1 cláUdia SUEli raHY ESTEfaN dUarTE MaTHiaS 09/03/2020 a 
08/03/2021

04/07/2022 a 
02/08/2022

5946549/1 clEciUS NaSciMENTo GalENo 07/02/2021 a 
06/02/2022

15/07/2022 a 
29/07/2022

5960994/1 daNiEla diaS SiQUEira 16/07/2021 a 
15/07/2022

18/07/2022 a 
16/08/2022

5892230/2 darlÉa WalQUiria MacHado PiNTo 16/03/2020 a 
15/03/2021

01/07/2022 a 
30/07/2022

57222716/2 dEiVid TEiXEira doS SaNToS 31/05/2021 a 
30/05/2022

01/07/2022 a 
15/07/2022
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5950917/1 EBENEZaidE MoNTEiro PErEira 12/09/2020 a 
11/09/2021

01/07/2022 a 
30/07/2022

7003580/1 EdGard lUiZ GoMES diaS 19/03/2021 a 
18/03/2022

18/07/2022 a 
16/08/2022

5757703/4 EdilENE cHaVES MacEdo PEdroSa 19/03/2021 a 
18/03/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

54188546/1 EdNilSoN TaPaJÓS da SilVa 10/02/2020 a 
09/02/2021

04/07/2022 a 
15/07/2022

5936161/2 EdSoN alVES rodriGUES 23/10/2020 a 
22/10/2021

04/07/2022 a 
02/08/2022

5946967/1 EdSoN TEiXEira doS SaNToS 15/02/2021 a 
14/02/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

5947207/1 EliZaBETH SoUSa do NaSciMENTo 01/03/2021 a 
28/02/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

3392007/2 ESTElo MacEdo BaraTa 01/02/2021 a 
31/01/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

5949565/1 fErNaNda dE cáSSia cHaVES QUiNdErE 01/07/2021 a 
30/06/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5946371/1 filiPE da SilVa cUNHa 08/01/2021 a 
07/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5721873/3 fraNciSco da SilVa NUNES 23/02/2021 a 
22/02/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5935566/3 GaBriEl fErrEira NaTario 15/05/2021 a 
14/05/2022

18/07/2022 a 
01/08/2022

5905617/4 GErSoN cardoSo SaNToS 20/03/2020 a 
19/03/2021

01/07/2022 a 
30/07/2022

57233378/4 GiSElE Maria Baia Polaro 19/02/2021 a 
18/02/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

5947328/1 JESSica arGENTiNa dE liMa MaGalHÃES 20/03/2021 a 
19/03/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

5947391/1 JESSica SilVa da crUZ 20/03/2021 a 
19/03/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5037158/3 JoÃo carloS diaS fEio 01/03/2021 a 
28/02/2022

05/07/2022 a 
03/08/2022

5946969/1 JoÃo PaUlo dE MoUra PraliEr 28/02/2021 a 
27/02/2022

15/07/2022 a 
13/08/2022

5898791/3 JoEl loBaTo doS SaNToS 09/06/2021 a 
08/06/2022

06/07/2022 a 
04/08/2022

5897467/4 JoSÉ dEorilo crUZ GoUVEia doS SaNToS 08/01/2021 a 
07/01/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

5955678/1 JoSÉ Horácio coElHo alBUQUErQUE 19/06/2021 a 
18/06/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

5948322/1 JoSÉ Maria airES dE araGÃo 30/04/2021 a 
29/04/2022

18/07/2022 a 
16/08/2022

5945860/2 JoSiETE corrEa lEÃo 01/07/2021 a 
30/06/2022

18/07/2022 a 
16/08/2022

5891840/2 JUlio cESar fErNaNdES loUriNHo 02/10/2020 a 
01/10/2021

04/07/2022 a 
02/08/2022

5946434/1 KarEN laNE aQUiNo coSTa PoNTES 07/02/2021 a 
06/02/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

57204912/3 lEaNdro SilVa GoMES 20/03/2021 a 
19/03/2022

11/07/2022 a 
09/08/2022

55587540/4 liNda coUTo MENdEZ Y Pardo 24/06/2021 a 
23/06/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

3156109/1 liS do Socorro PaMPloNa da cUNHa da coSTa 12/03/2021 a 
11/03/2022

11/07/2022 a 
09/08/2022

5947907/1 lUaNa dE SoUZa 04/04/2021 a 
03/04/2022

14/07/2022 a 
12/08/2022

5947072/1 lUciaNa PErEira E fErrEira cENTENo 23/01/2021 a 
22/01/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

5134633/3 lUciENE BorGES TaVarES 01/03/2021 a 
28/02/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

57189643/2 Marcio alfrEdo rodriGUES dE oliVEira 19/03/2021 a 
18/03/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

225002/3 Maria daNilZa PErEira ZaHlUTH 16/01/2021 a 
15/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

3206432/1 Maria raiMUNda BriTo GoMES JaNaU 11/06/2021 a 
10/06/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

5954831/1 MarTa da SilVa MarTiNS 13/04/2021 a 
12/04/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

13935/1 NaZaraci MacEdo NaTiVidadE 14/05/2021 a 
13/05/2022

11/07/2022 a 
09/08/2022

3266761/5 orlaNdo MarQUES PiEdadE filHo 24/04/2020 a 
23/04/2021

01/07/2022 a 
30/07/2022

8014445/3 PriScila roSElE dE liMa PiNHEiro 10/01/2021 a 
09/01/2022

20/07/2022 a 
18/08/2022

5947874/1 rafaEl THiaGo dE MElo loPES loBo 01/04/2021 a 
31/03/2022

01/07/2022 a 
15/07/2022

5938749/2 rafaElla carrEira BEZErra PicaNÇo 18/02/2021 a 
17/02/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

3239942/1 raiMUNdo orlaNdo SoUZa E SilVa 01/04/2021 a 
31/03/2022

18/07/2022 a 
16/08/2022

5275601/1 raiMUNdo rodriGUES coiMBra 01/01/2021 a 
31/12/2021

04/07/2022 a 
02/08/2022

5897871/1 rENaTa alMEida daNiN 05/03/2021 a 
04/03/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

54196987/6 roBErTa SilVEira aZEVEdo XaViEr 08/01/2021 a 
07/01/2022

11/07/2022 a 
09/08/2022

5955923/1 roBErTo daMaScENo MENdoNÇa 26/06/2021 a 
25/06/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

183598/1 roSaNGEla do Socorro fErrEira cardoSo 01/03/2021 a 
28/02/2022

12/07/2022 a 
10/08/2022

5296463/3 SErGio TadEU SENa carValHo 21/07/2020 a 
20/07/2021

21/07/2022 a 
19/08/2022

5889973/4 SHEila criSTiNa faro rEiS 08/01/2021 a 
07/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5892240/2 SoliENE da SilVa SoUSa 01/01/2021 a 
31/12/2021

04/07/2022 a 
02/08/2022

57223790/3 STaNlEY GoMES fialHo 01/02/2021 a 
31/01/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

57233405/4 TaTiaNa Maria carMo da SilVa 26/02/2021 a 
25/02/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

5904374/3 THiaGo JUNior fariaS coElHo 12/09/2020 a 
11/09/2021

01/07/2022 a 
30/07/2022

57217220/2 ValciNEY fErrEira GoMES 01/08/2020 a 
31/07/2021

05/07/2022 a 
03/08/2022

5958244/2 VaNESSa alBUQUErQUE dE caMPoS 31/03/2021 a 
30/03/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5899863/2 VaNESSa carNEiro carMoNa 01/02/2020 a 
31/01/2021

12/07/2022 a 
26/07/2022

5918296/3 VÂNia lÚcia SoUZa dE oliVEira 01/06/2021 a 
31/05/2022

18/07/2022 a 
01/08/2022

5931844/1 WaldoMiro fraNÇa NETo 09/02/2021 a 
08/02/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

5899984/3 WalESKa dE JESUS SoUZa loPES dE oliVEira JorGE 19/02/2021 a 
18/02/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 01 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 807467

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 870/2022-crG, de 01 de Junho 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 disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº. 2022/672054,
rESolVE:
i – conceder ao servidor MaNoEl MorEira dE oliVEira, id. funcional n° 
36285/2, ocupante do cargo de auxiliar de atividades  agropecuárias, per-
tencente ao quadro de servidores efetivos desta casa civil da Governadoria 
do Estado, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 01/07/022 
a 29/08/2022, correspondente ao período aquisitivo de 01/01/1987 a 
01/01/1990.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 01 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 807452

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria N°. 867/2022-crG, de 01 de Junho de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 88 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, a apresentação do registro civil de Nascimento, Matrí-
cula nº . 127456  01 55 2022 1 00179 243 0039943 94 e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/666087, de 30/05/2022.
rESolVE:
i – conceder à servidora caMila GoNÇalVES, id. funcional n° 5957368/1, 
ocupante do cargo de assessor de Gabinete, 180 (cento e oitenta) dias de 
licença Maternidade, no período de 09/05/2022 a 04/11/2022.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 09 de Maio de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 01 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 807400
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 868/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo  o  que  dispõe  os  artigos 81 e 83  da  lei  nº  5.810,  de  
24  janeiro  de 1994  e  ainda  o laudo Médico  nº 90139, de 17/05/2022 ;
coNSidEraNdo  o  processo nº 2022/676248, de 31/05/2022.
rESolVE:
Prorrogar por 60 (sessenta) dias a licença Saúde da servidora EdNa Ma-
ria SaNTaNa JardiM, id. funcional nº 37729/1, ocupante do cargo de 
assistente administrativo, lotada na casa civil da Governadoria do Estado, 
no período de 15/03/2022 a 13/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 01 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 807436

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº. 21/2022-ccG/Pa
coNTraTo Nº. 21/2022-ccG/Pa.
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada no forNEciMENTo 
dE ENErGia ElÉTrica, visando atender as necessidades do Núcleo de 
representação do Governo do Estado do Pará em Brasília – df, por um 
período de 12 (doze) meses
fUNdaMENTo: lei nº 8.666/93 e resolução Normativa nº 1.000/2021, da 
agência Nacional de Energia Elétrica – aNEEl.
aSSiNaTUra: 27/05/2022.
ViGÊNcia: 27/05/2022 a 26/05/2023
Valor: r$ 9.860,00 (nove mil oitocentos e sessenta reais)
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub - função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339039; ação: 234205;
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: NEoENErGia diSTriBUiÇÃo BraSÍlia S.a, inscrita no 
cNPJ sob o n°.07.522.669/0001-92.
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais da casa civil da Governadoria.

Protocolo: 807575

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 11º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20/2017-ccG/Pa.
TErMo adiTiVo: 11º Tac
coNTraTo: 20/2017 – ccG/Pa
oBJETo: repactuação de aproximadamente 8,78% do valordo contrato nº 
20/2017-ccG/Pa.
fUNdaMENTo: o artigo 65, ii, “d”da lei n° 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra:27/05/2022.
ViGÊNcia: 27/05/2022 a 11/09/2022, com efeito retroativo a 01/01/2022.
Valor MENSal da rEPacTUaÇÃo: r$ 1.547,20 (um mil quinhentos e 
quarenta e sete reais e vinte centavos).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa:1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339037; ação: 246498.
coNTraTada: a. a. J loUrENÇo & cia lTda, inscrita no cNPJ nº 
05.619.593/0001-92.
ENdErEÇo: Travessa do chaco, nº 1847 – casa B, Bairro do Marco, cEP 
66.093-541, Belém, Pará.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais da casa civil da Governadoria

Protocolo: 807514

diÁria
.

Portaria Nº 869/2022-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° 2022/679940, de 01 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de caSTaNHal/ SÃo JoÃo da PoNTa /Pa, no dia 02/06/2022.

servidor objetivo
JoSENir GoNÇalVES NaSciMENTo, matrícula funcional nº5190800/1, 

cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc.
acompanhar a agenda do Governo, nos referidos 

municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 01 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 872/2022-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° 2022/680403, de 1 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para a cidade de 
SalVador/Ba, no período de 08 a 12/06/2022.

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.

 

apoio ao Secretário Extraordinária de Produção, na 
referida cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 1 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 807603

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria Nº 020/2022 –
 Fc/cMG, de 1º de JUNHo de 2022

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 003/2022 - cMG.
contratado: E M doS S BaSToS ME;
fiscal: EliNE Maria BoTElHo coUTiNHo, Mf nº 5910649/3;
Suplente: dEliVal da GaMa loBo, Mf nº 3373975/2;
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 807173

.

.

errata
.

errata de eXtrato de Portaria Nº 480/2022 – 
di/cMG, de 31 de Maio de 2022

NÚMero da PUBLicaÇÃo: 807065
PUBLicado No doe Nº 34.990 de 01/06/2022
oNde se LÊ:
“cB PM Shirlene oliveira de Brito, Mf nº 5910618/2”
Leia-se:
 “cB BM francisco dyame da conceição, Mf nº 57217705/2”
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 01 dE JUNHo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 807658

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo N° 003/2022 – cMG.
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará, 
inscrita sob o cNPJ de nº: 07.313.542/0001-63;
contratada: E M doS S BaSToS ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
12.953.821/0001-21;
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2022 – cPl/cMG
objeto: fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GlP) envazado em 
botijões de 13kg e 45kg, com cessão em regime de comodato.
Valor Global: r$ 24.351,24 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e um 
reais e vinte e quatro centavos).
dotação orçamentária:

atividade 8315 – apoio Logístico para atuação Governamental
Natureza da despesa 33.90.30.04 – Material de consumo/Gás Engarrafado

funcional Programática 04.122.1297.8315
fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000

Vigência do contrato: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.
data da assinatura: 01/06/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior- cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 807188
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sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 035/2022 – sF/cMG, 
de 01 de JUNHo de 2022

Suprido: lídia aguiar de almeida, Mf nº 4220575/2, assessora de Se-
gurança Especial;Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias;Prazo p/ Pres-
tação de contas: 15 (quinze) dias;Valor: r$ 8.800,00;Elemento de des-
pesa: 33.90.30 (Material de consumo) – r$ 4.400,00;Elemento de des-
pesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 
4.400,00;fonte de recurso: 0101/0301;ordenador de despesa: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior

Protocolo: 807648
eXtrato de Portaria Nº 036/2022 – sF/cMG, 

de 01 de JUNHo de 2022
Suprido: rubens alan da costa Barros, Mf nº 57198361/2, ajudante de 
ordens.;Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias;Prazo p/ Prestação de con-
tas: 15 (quinze) dias;Valor: r$ 8.800,00;Elemento de despesa: 33.90.30 
(Material de consumo) – r$ 3.800,00;Elemento de despesa: 33.90.39 
(outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 5.000,00;fonte de 
recurso: 0101/0301;ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior.

Protocolo: 807655
eXtrato de Portaria Nº 037/2022 – sF/cMG, 

de 01 de JUNHo de 2022
Suprido: Helbert angelo de Souza freitas, Mf nº 5962945/1, assisten-
te operacional i;Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias;Prazo p/ Presta-
ção de contas: 15 (quinze) dias;Valor: r$ 8.800,00;Elemento de des-
pesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 
8.800,00;fonte de recurso: 0101/0301;ordenador de despesa: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior

Protocolo: 807711
eXtrato de Portaria Nº 038/2022 – sF/cMG, 

de 01 de JUNHo de 2022
Suprido: iolene leandro Tavares, Mf nº 5397146/4, assistente administra-
tivo ii;Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias;Prazo p/ Prestação de con-
tas: 15 (quinze) dias;Valor: r$ 4.000,00;Elemento de despesa: 33.90.39 
(outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 4.000,00;fonte de 
recurso: 0101/0301;ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior

Protocolo: 807712

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 484/2022 – di/cMG, 
de 01 de JUNHo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destinos: água azul do Norte/Pa e redenção/Pa;Período: 31/05/2022 
a 06/06/2022;Quantidade de diárias: 7,0 (alimentação) 6,0 (pousada);-
Servidores: 2º SGT BM artur Veronico ribeiro filho, Mf nº 5598427/2, 
cB PM robson fernandes furtado, Mf nº 4219922/2, Sd PM alana cris-
tian araújo duarte, Mf nº 06402709/2;Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Junior.

Protocolo: 807642
eXtrato de Portaria Nº 485/2022 – di/cMG, 

de 01 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;-
destino: São João da Ponta/Pa;Período: 31/05/2022 a 02/06/2022;Quan-
tidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);Servidores: 1º SGT PM 
Manoel Jacinaldo alves cota, Mf nº 5420105/3, 2º SGT PM Jayme Menezes 
da Silva de lima, Mf nº 5079187/3;Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Junior.

Protocolo: 807646
eXtrato de Portaria Nº 486/2022 – di/cMG, 

de 01 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: São Paulo/SP;Período: 06 a 09/06/2022;Quantidade de diá-
rias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);Servidor: cEl QoPM Marco antonio 
Sirotheau corrêa rodrigues, Mf nº 5774047/4;Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM os-
mar Vieira da costa Junior.

Protocolo: 807666
eXtrato de Portaria Nº 487/2022 – di/cMG, 

de 01 de JUNHo de 2022
objetivo: com o intuito de participar de capacitação;Município de origem: 
Belém/Pa;destino: Brasília/df;Período: 06 a 09/06/2022;Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);Servidores: cEl QoPM luiz an-
dré Menezes de Souza, Mf nº 5774004/4, SUB TEN r/r PM Maria José dos 
Santos fernandes, Mf nº 5630070/2, cB PM danielle Siqueira da Silva 
Margalho, Mf nº 57232389/1, 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: 807676

eXtrato de Portaria Nº 039/2022 – sF/cMG, 
de 01 de JUNHo de 2022

Suprido: renata de Jesus canuto Pimentel, Mf nº 4220536/4, coordena-
dora de inteligência;
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 8.800,00; 

Elemento de despesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica) – r$ 8.800,00;
fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;
 

eXtrato de Portaria Nº 040/2022 – sF/cMG, 
de 01 de JUNHo de 2022

Suprido: Mauro Henrique da Silva Guerra, Mf nº 5774055/5, 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: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica) – r$ 8.800,00;
fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 807733

Vice-GoVerNadoria do estado

.

FÉrias
.

Portaria Nº 060/2022-GVG  de 01 de JUNHo de 2022
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 001/2019-GVG, de 18 de 
janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o art. 74 e 75, lei 5.810 de 24 de Janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 dias de férias regulamentares aos servidores desta Vice-
Governadoria, conforme abaixo relacionado:

NoME EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo
Paulo cesar Santos Tavares 22.06.2021 a 21.06.2022 01/07/22 a 30/07/22
Graziela costa Montenegro 01/02/2021 a 31/01/2022 04/07/22 a 02/08/22
roberta Monteiro loureiro 01.08.2020 a 31.07.2021 01/07/22 a 30/07/22

Jossy Kely Silva de Sá 01.06.2019 a 31.05.2020 01/07/22 a 30/07/22
adriane Bentes Sadala 01.03.2021 a 28.02.2022 01/07/22 a 30/07/22

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
carloS alBErTo da SilVa alcÂNTara
diretor Geral

Protocolo: 807223

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 268/2022-GaB-cG., de 01 de junho de 2022
o Procurador-Geral do Estado e o corregedor-Geral da PGE, no uso das 
suas atribuições legais...
coNSidEraNdo, a decisão do conselho Superior na ata da 820ª/2022 da 
sessão ordinária reservada realizada em 25/05/2022;
rESolVEM:
i – rEToMar o curso do Pad nº 001/2021, instaurado pela portaria nº 
196/2021-PGE/cG, a contar de 25/05/2022;
ii – convalidar todos os atos praticados até o momento pela referida comissão.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado
rolaNd raad MaSSoUd
corregedor-Geral da Procuradoria-Geral do Estado

Protocolo: 807439

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria nº 266/2022-PGe.G. Belém, 31 de maio de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94 e Processo admi-
nistrativo Eletrônico nº 2022/666892 e apresentação do laudo Médico da 
SEPlad nº 89622;
rESolVE:
coNcEdEr, 08 (oito) dias de licença saúde ao servidor José ary Souza 
dos Santos, identidade funcional nº 6121306/1, nos períodos de 09.04 a 
16.04.2022, de acordo com o laudo médico nº 89622 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 807219
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 265/2022 PGe. G. Belém (Pa), 3 1 de Maio de 2022
o ProcUrador GEral do ESTado, no uso de suas atribuições legais
rESolVE:
i - dESiGNar, o procurador rafael felgueiras rolo, Matrícula 57224172/2, 
para acompanhar e f iscalizar o acordo de cooperação, abaixo discriminado:
acordo dE cooPEraÇÃo nº 001/2022 PGE e iNSTiTUTo caMPiNENSE 
dE ENSiNo SUPErior (UNaMa)
II - As atribuições de acompanhamento e fiscalização e stão insertas na 
cláusula Terceira daS oBriGaÇÕES daS ParTES E doS ESTaGiárioS, 
item 3.1 e 3.2 do acordo de cooperação.
iii - dESiGNar como fiscal Substituta a servidor a alessandra Maria Mendonça de
oliveiraoliveira, Técnica em Gestão Pública, matrícula nº 54183008/2.
PUBliQUE SE, rEGiSTrE SE E cUMPra SE.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador Geral do Estado

Protocolo: 807106

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 267/2022-PGe.G. Belém, 31 de maio de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/667885;
rESolVE:
coNcEdEr, à servidora daniela Silva Salgado, assistente administrativo, 
identidade funcional nº 57215124/1 e cPf nº 882.983.962-00, suprimento 
de fundos no valor de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá obser-
var a classificação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 - 339030  - r$ 1.500,00
25101.03.122.1297.8338 - 339039  - r$ 2.500,00
o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 807224

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo Nº 001/2022 PGe/Pa.
Partes: Procuradoria-Geral do Estado do Pará e instituto campinense de 
Ensino Superior lTda - icES
cNPJ: 05.933.016/0001-70
data da assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 a 31/05/2027
objeto: Estágio obrigatório aos Estudantes do curso de direito da insti-
tuição de Ensino (iE)
Endereço: rua Vice Prefeito antônio carvalho de Souza, nº 295, Bairro: 
Estação Velha, cEP 58.410-050
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 807105

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo ProtocoLo N° 807036 – doe N° 34.990 de 
01/06/2022, reF adMissÃo de serVidor – eXtrato de coN-
trato teMPorÁrio,
oNde se LÊ: “...PSS-002/2021”
Leia-se: “...PSS-003/2022”

Protocolo: 807437

diÁria
.

Portaria 155/2022-GaB/seac
Belém Pa 01 de junho 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 MEMo nº 042/2022 - GaB/SEac– 2022/662606
rESolVE:
coNcEdEr 4,5 (quatro e meia) diárias aos servidores no período de 
01/06/2022 a 05/06/2022, para o canaã dos carajás - Pa, que contribui-
rão com a finalização das estruturas físicas e gerenciais da Usipaz de Canaã 
dos Carajás, a fim de garantir condições plenas de funcionamento a partir 
de sua inauguração.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5939900-2 JoSÉ HaElToN SoUZa da coSTa 637.391.512-34
35475-11 oSWaldo dE oliVEira coElHo filHo 002.618.742-68
5945654-3 JUlio alEJaNdro QUEZada JElVEZ 296.326.840-87

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 01 de junho de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 807531

Portaria 156/2022-GaB/seac
Belém Pa, 01 de junho de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo 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 a Portaria nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, pu-
blicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Memo 043/2022 – GaB/SEac e o Processo nº 
2022/662672
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor ricardo Brisolla Balestreri, Matrícula 5945640-2, 
Secretário de Estado, 4,5 (quatro diárias e meia) diárias, no período de 
01/06/2022 a 05/06/2022, ao Município de canaã dos carajás, no Estado 
do Pará, por ocasião do Evento de inauguração da Usina da Paz.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 01 de junho de 2022.
Júlio alejandro Quezada Jelvez
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 807534

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 139/2022-GaB/seac
Belém Pa, 24 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 arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 
24.01.1994,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, 
conforme discriminação:

Matr FUNc NoMe do serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo dias

5112451-1 ESTHEr BEaTriZ SilVa caSTaNEira 01/12/2020 - 
30/11/2021

04/07/2022 - 
02/08/2022 30

5957310-1 iraNilcE do Socorro roZario 
TriNdadE

15/09/2020 - 
14/09/2021

04/07/2022 - 
02/08/2022 30

5948166-3 JoÃo VicTor da coSTa MaTToS 04/05/2021 - 
03/05/2022

04/07/2022 - 
02/08/2022 30

57195851-1 Marilia MEdEiroS SilVa caValcaNTi 10/03/2021 – 
09/03/2022

04/07/2022 - 
02/08/2022 30

5952186-1 PaUlo rodriGo Garcia da SilVa 12/11/2020 – 
11/11/2021

15/07/2022 a 
29/07/2022 15

35475-11 oSWaldo dE oliVEira coElHo filHo 01/06/2021 - 
31/05/2022

04/07/2022 - 
02/08/2022 30

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 24 de maio de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac
Portaria N° 153/2022-GaB/seac
Belém Pa, 31 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 arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 
24.01.1994,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, 
conforme discriminação:

Matr FUNc NoMe do serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo dias

5890606- 3 aMaNda caroliNa ENGElKE SaNTaNNa 04/05/2021 - 
03/05/2022

15/07/2022 - 
14/08/2022 30

5951487- 2 caroliNa SalES GoMES 01/06/2021 - 
31/05/2022

04/07/2022 - 
02/08/2022 30

5959599-1 HUGo MoraES liMa 13/04/2021 - 
12/04/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022 30

5945669-1 JUliaNa Marcia BarroSo 09/01/2020 - 
08/01/2021

18/07/2022 a 
01/08/2022 15

5948558-2 MUrilo aUGUSTo foNSEca fErrEira 01/06/2021 - 
31/05/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022 30

5919881-2 HEloiSa TaBoSa BarroS lEao 03/09/2020 - 
02/09/2021

04/07/2022 a 
02/08/2022 30

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 31 de maio de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 807641
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AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria aGe Nº 063/2022-GaB, de 01 de junho de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo Nº 2022/595270.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Márcio dos Santos abraão, matrícula nº 
57173475/2, ocupante do cargo de auditor de finanças e controle, lotado 
na auditoria Geral do Estado - aGE, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 17/06/2022 a 16/07/2022, correspondente ao triênio de 
23/04/2010 a 22/04/2013.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 807277

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria aGe Nº 064/2022-GaB, de 01 de junho de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2022/489496.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, os termos da Portaria aGE Nº 040/2022-GaB, de 
25/04/2022, publicada no doE nº 34.948 de 27/04/2022, que concedeu 
20 (vinte) dias de Férias Regulamentares ao servidor Jefferson Vieira da 
Silva, matrícula nº 5955888/1, ocupante do cargo de assessor Supe-
rior i, lotado na auditoria Geral do Estado, no período de 16/06/2022 a 
05/07/2022, referente ao período aquisitivo de 01/07/2020 a 30/06/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 807438
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 130 de 31 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 e, ainda, de acor-
do com o  ProcESSo 2022/637821.
rESolVE: 
i- coNcEdEr, a servidora NaYaNa lEiTE KlaUTaU fErrEira, 
id: funcional n° 54189682/4, ocupante do cargo de TEcNico EM 
GESTÃo PUBlica, lotada no Polo da fUNdaÇÃo SaNaTa 
caSa dE MiSEricordia licENÇa PrÊMio no período de 30 
(dias) de 01/07/2022 à 30/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 807403

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 126 de 30 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 01de 
janeiro de 2015. 
rESolVE: 
dESiGNar a servidora PaTrÍcia dE liMa fErrEira, MaTrÍcUla: 
55588559/ 6, para responder pelo cargo de coordENador do NÚclEo 
dE coNTraToS, liciTaÇÕES E coNVÊNioS, no período de 04/07/2022 a 
02/08/2022, em virtude de titular a servidor PaUlo HENriQUE SoUSa 
SaNToS, matrícula: 5739454/11 encontrar-se de férias. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS 
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 807406

Portaria Nº 131 de 30 de JUNHo de 2022 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01de 
janeiro de 2015. 
rESolVE: dESiGNar o servidor JHoN KEVEN caValcaNTE caMPoS, 
MaTrÍcUla: 5948814/ 2, para responder pelo cargo de coordENador, no 
período de 01/06/2022 a 30/06/2022, em virtude da titular a servidora aNa 
PaUla liMa dE oliVEira, matrícula: 5946661/ 1, encontrar-se de férias. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS 
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 807401

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 010/2022
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de aParElHoS dE ar coNdicio-
Nado, para atender as necessidades da Sede e dos polos da fundação 
Parápaz, conforme especificações, estimativas de quantidades e valores 
contidos do anexo i (Termo de referência) no Edital e seus anexos.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: a. V. dE JESUS BUriTi SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo ME, 
cNPJ nº.: 17.230.719/0001-11.
 doTaÇÃo orÇaMENTária:
-funcional  Programática:  14.122.1297.8338  –  (operacionalização  das 
ações administrativas)
- Elemento de despesa: 3390-36.18 – (outros serv.P.f/Manut.e consev de 
Equipamentos).
- fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
- ação: 227275
- Pi: 4120008338c
- Valor: r$ 34.989,60
 ViGÊNcia: contrato inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se 
em 12 meses.
fUNdaMENTaÇÂo lEGal: lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,do decreto federal nº 
10.024 de 20 de setembro de 2019, da lei Estadual n° 6.474, de 06 de 
agosto de 2002, e do decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020.
daTa da aSSiNaTUra: 31/05/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros

Protocolo: 807255
eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 009/2022
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de aParElHoS dE ar coNdicio-
Nado, para atender as necessidades da Sede e dos polos da fundação 
Parápaz, conforme especificações, estimativas de quantidades e valores 
contidos do anexo i (Termo de referência) no Edital e seus anexos.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: S W coMErcio E SErViÇoS lTda, cNPJ nº. 
26.415.706/0001-08
 doTaÇÃo orÇaMENTária:
-funcional  Programática:  14.122.1297.8338  –  (operacionalização  das 
ações  administrativas).
-Elemento de despesa: 3390-36.18 – (outros serv.P.f/Manut.e consev de 
Equipamentos).
fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
- ação: 227275
- Pi: 4120008338c
- Valor: r$ 28.156,48
ViGÊNcia: contrato inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se 
em 12 meses.
fUNdaMENTaÇÂo lEGal: lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,do decreto federal nº 
10.024 de 20 de setembro de 2019, da lei Estadual n° 6.474, de 06 de 
agosto de 2002, e do decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020.
daTa da aSSiNaTUra: 31/05/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros

Protocolo: 807239

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 0133/Gs, de 31 de Maio de 2.022.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
considerando os termos do Processo Eletrônico nº. 2022/509375.
rESolVE:
Redistribuir, “ex-officio”, da Secretaria de Estado de Assistência Social, 
Trabalho, Emprego e renda - SEaSTEr, para a Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração - SEPlad, a servidora ocidÉa carValHo 
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loBaTo, matrícula 3192261/1, cargo de contador, a contar da data da 
publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 31 de 
maio de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo.
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 807115
Portaria N° 125/2022-Gs/sePLad de 23 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 propósito desta administração de implementar políticas 
de valorização do servidor, destacando, dentre elas, o Projeto “olhar de 
Servidor”,
coNSidEraNdo o lançamento da 3ª edição do concurso “olhar de servi-
dor”, destinado a celebrar o dia consagrado ao Servidor Público Estadual, 
premiando e valorizando a sensibilidade artística do servidor público, sob a 
visão temática de “cenas do Pará”,
coNSidEraNdo, ainda, a necessidade constituir comissão para organizar 
e coordenar a realização desta 3ª edição,
r E S o l V E:
i – dESiGNar, para comporem a comissão organizadora da 3ª edição do 
concurso “olhar de Servidor”, os servidores a seguir elencados:
Presidente: THaiS fErNaNdES doS SaNToS
Membros: ailToN PErEira loMBE
cláUdia NaZarÉ MEdEiroS da SilVa
JoÃo GUilHErME dE liMa
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
Maio dE 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 807391
Portaria Nº 468/2022-daF/sePLad, de 01 de JUNHo 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 pelo art.4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/676256 de 
31/05/2022
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora riTa 
dE caSSia MacEdo MorEira id. funcional nº 5544920/3 ocupante do 
cargo de Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo, lo tada na coorde-
nadoria de Monitoramento de Projetos Estratégicos – cMPE/dPE/SEPlad, 
no período de 20 de junho de 2022 a 04 de julho de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 17 de setembro de 2020 a 16 de setembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUNHo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 469/2022-daF/sePLad, de 01 de JUNHo 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 pelo art.4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/676256 de 31/05/2022
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora riTa 
dE caSSia MacEdo MorEira id. funcional nº 5544920/3 ocupante do 
cargo de Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo, lo tada na coorde-
nadoria de Monitoramento de Projetos Estratégicos – cMPE/dPE/SEPlad, 
no período de 18 de julho de 2022 a 01 de agosto de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 17 de setembro de 2020 a 16 de setembro de 2021.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUNHo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 807370
Portaria Nº 0136/Gs, de 01 de JUNHo de 2.022.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
considerando os termos do Processo Eletrônico nº. 2021/1389096.
rESolVE:
Redistribuir, “ex-officio”, da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, 
para a Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad, a 
servidora lorENa KEllY alMEida dE SoUZa, matrícula Nº 57174989/2, 
cargo de contador, a contar da data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 31 de 
maio de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo.
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 807376

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 471/2022-daF/sePLad, de 01 de JUNHo 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 pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/658856,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora VaNia KaTia daNTaS EliaS, id. funcional nº. 
5112494/1, ocupante do cargo de assistente Social, para responder pela 
coordenadoria de Processos de Gestão, durante o impedimento legal da 
titular Eda Maria dE oliVEira foNTES, id. funcional nº. 57176277/7, 
no período de 04/07/2022 a 18/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUNHo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 807565

.

.

coNtrato
.

terMo de coNtrato Nº 020/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
coNTraTada: Empresa UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS S.a., inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 02.491.558/0001-53, sediada na avenida deputado ru-
bens Granja, nº 121, Sacomã, cEP: 04.298-000, São Paulo/SP
oBJETo: a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES TErrESTrES, sem 
motorista, para atender em todo território estadual, os órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme especificações e quantita-
tivos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho:
04.122.1297.8338 – operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 33.90.33 – Passagens e despesas com locomoção
Valor Mensal: r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Valor ToTal (24 meses): r$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)
ViGÊNcia: de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da assinatura, 
01/06/2022 à 31/05/2024
daTa da aSSiNaTUra: 01/06/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 807562
terMo de coNtrato Nº 019/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
coNTraTada: Empresa cS BraSil froTaS S.a, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 27.595.780/0001-16, sediada na avenida Saraiva, nº 400, Sala 08 - 
Vila cintra. cEP: 08.745-900, Mogi das cruzes/SP.
oBJETo: a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES TErrESTrES, sem 
motorista, para atender em todo território estadual, os órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme especificações e quantita-
tivos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho:
04.122.1297.8338 – operacionalização das ações administrativas
04.121.1508.8890 – fortalecimento Gestão Municipal
Natureza da despesa:
33.90.33 – Passagens e despesas com locomoção
Valor Mensal: r$ 20.826,00 (vinte mil, oitocentos e vinte e seis reais)
Valor ToTal (24 meses): r$ 499.824,00 (quatrocentos e noventa e nove 
mil, oitocentos e vinte e quatro reais)
ViGÊNcia: de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da assinatura, 
01/06/2022 à 31/05/2024
daTa da aSSiNaTUra: 01/06/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 807537
terMo de coNtrato Nº 021/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
coNTraTada: Empresa arraiS SErViÇoS MEcÂNicoS, coNSTrU-
ÇÃo, coNSErVaÇÃo E loGÍSTica EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
07.346.264/0001- 40, sediada na alameda Moça Bonita, nº 97, bairro cas-
tanheira, cEP: 66645-010, Belém/Pa, fone: (91) 3235-5609
oBJETo: a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES TErrESTrES, sem 
motorista, para atender em todo território estadual, os órgãos e entidades 
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do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme especificações e quantita-
tivos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho:
04.122.1297.8338 – operacionalização das ações administrativas
04.121.1508.8890 – fortalecimento da Gestão Municipal
Natureza da despesa: 33.90.33 – Passagens e despesas com locomoção
Valor ToTal (24 meses): r$ 132.900,00 (cento e trinta e dois mil e no-
vecentos reais)
ViGÊNcia: de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da assinatura, 
01/06/2022 à 31/05/2024
daTa da aSSiNaTUra: 01/06/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 807585
terMo de coNtrato Nº 025/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, Empresa Pública, com personalida-
de jurídica própria de direito privado, constituída na forma da lei
Estadual nº. 5.460/88, inscrita no cNPJ sob o nº. 05.059.613/0001-18, 
inscrição Estadual nº 15.271.088-4, com sede na rodovia augusto Mon-
tenegro, km 10, centro administrativo do Estado, bairro de icoaraci. cEP 
66820-000, cidade de Belém-Pa
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, conforme especificado no 
aNEXo ÚNico (Proposta comercial da ProdEPa nº 081/2022-V3), que é 
parte integrante e indivisível do presente instrumento de contrato.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.126.1508.8238 – Gestão de Tecnologia da in-
formação e comunicação
Natureza de despesa:
33.91.40 – Serviços de Tecnologia da informação e comunicação Pessoa 
Jurídica – oP. intra orçamentária
Valor: R$ 38.681,13 – tabela 5.1 implantação de fibra, pagamento único
Valor Mensal: r$ 125.319,20 – tabelas 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6
Valor: r$ 100.000,00 – serviços não previstos no contrato
fonte: 0101002877
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor aNUal: r$ 1.503.830,40 (um milhão, quinhentos e três mil, oito-
centos e trinta reais e quarenta centavos)
ViGÊNcia: de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura eletrônica 
01/06/2022 à 31/05/2023
daTa da aSSiNaTUra: 01/06/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 807494

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico sePLad/srP 
Nº 023/2021 Processo Nº 2021/1287118

a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, comu-
nica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para registro 
de Preços, do tipo menor preço, conforme abaixo:
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação do serviço de agenciamento de viagens com-
preendendo sistema de gestão para solicitação de passagens aéreas, na-
cionais e internacionais, terrestres e fluviais, com remessa, emissão, re-
marcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete 
(manual ou eletrônico) e/ou ordens de passagens, emissão de seguro de 
assistência em viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacio-
nadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via 
aérea, fluvial e terrestre de servidores, em âmbito nacional ou internacio-
nal dos órgãos e entidades do Governo do Estado Pará.  
daTa da aBErTUra: 15 de junho de 2022.
 Hora dE aBErTUra: 10:00h (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasnet.gov.br
UaSG: 927843 - Secretaria de Estado de Planejamento e administração – 
SEPlad (Travessa do chaco, 2350, cEP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.compras-
governamentais.gov.br) 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: 807228

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 2º
convênio: 003/2021
Processo:468454/2021
objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência
data da assinatura:01/06/2022
Vigência: 03/06/2022 a 29/05/2023

Partes:
Beneficiário ente Público: Município de SANTARÉM
convenente: francisco Nélio aguiar da Silva
concedente: SEPlad
ordenador: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 807448

Portaria Nº 164, de 31 de Maio de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 4.022.600,00 (Quatro Milhões, Vinte e dois 
Mil, Seiscentos reais), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) 
grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com 
o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 164, de 31 de Maio de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEcTET
Pessoal e Encargos 

Sociais 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.664.000,00

folha de Pessoal
 0102 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.664.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 2.358.600,00 2.358.600,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 2.358.600,00 2.358.600,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

cultura 0,00 0,00 0,00 2.358.600,00 2.358.600,00
fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 2.358.600,00 2.358.600,00

Manutenção da 
Gestão 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.664.000,00

SEcTET
 0102 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.664.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 0,00 2.358.600,00 2.358.600,00

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
SoS ordiNárioS 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.664.000,00

ToTal 416.000,00 416.000,00 416.000,00 2.774.600,00 4.022.600,00

* republicada por ter saído com incorreção no doe nº 34.990, de 
01/06/2002

Portaria Nº 166, de 1 de JUNHo de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 2392, de 01/06/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração



diário oficial Nº 34.992   13Quinta-feira, 02 DE JUNHO DE 2022

aNeXo a Portaria Nº 166, de 1 de JUNHo de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/

GrUPo de desPesa/
sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

cEaSa
amortização da dívida 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
amortização da dívida

 0301 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
EMaTEr-alTaMira
outras despesas 

correntes 0,00 16.970,00 0,00 0,00 16.970,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0101 0,00 16.970,00 0,00 0,00 16.970,00

iTErPa
investimentos 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
NGPMcrEdcid

inversões financeiras 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
outras despesas

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fdE

 0101 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
SEdaP

investimentos 0,00 3.415.835,31 0,00 0,00 3.415.835,31
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 6301 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
 7306 0,00 2.865.000,00 0,00 0,00 2.865.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0306 0,00 545.835,01 0,00 0,00 545.835,01
 6301 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30

outras despesas 
correntes 0,00 291.984,75 0,00 0,00 291.984,75

despesas ordinárias
 0101 0,00 291.984,75 0,00 0,00 291.984,75

SEdEME
outras despesas 

correntes 0,00 407.000,00 0,00 0,00 407.000,00

contrato Global
 0101 0,00 407.000,00 0,00 0,00 407.000,00

SETUr
outras despesas 

correntes 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

contrato Global
 0101 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
 0301 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00

GESTÃo
iGEPrEV

outras despesas 
correntes 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

contrato Global
 0261 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

cPH
investimentos 0,00 903.803,80 0,00 0,00 903.803,80

obras e instalações
 0301 0,00 903.803,80 0,00 0,00 903.803,80

outras despesas 
correntes 0,00 65.875,45 0,00 0,00 65.875,45

despesas ordinárias
 0301 0,00 65.875,45 0,00 0,00 65.875,45

SEdoP

investimentos 0,00 11.610.890,97 0,00 0,00 11.610.890,97

obras e instalações
 0101 0,00 7.671.001,87 0,00 0,00 7.671.001,87

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 3.563.472,95 0,00 0,00 3.563.472,95
 0301 0,00 376.416,15 0,00 0,00 376.416,15

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 0,00 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00

lacEN
investimentos 0,00 125.175,00 0,00 0,00 125.175,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 125.175,00 0,00 0,00 125.175,00
SESPa

investimentos 0,00 10.081.717,14 0,00 0,00 10.081.717,14
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 6.660.804,93 0,00 0,00 6.660.804,93

obras e instalações
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 2.880.912,21 0,00 0,00 2.880.912,21

reforma
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00

outras despesas 
correntes 0,00 1.751.720,00 0,00 0,00 1.751.720,00

dEa
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 1.751.720,00 0,00 0,00 1.751.720,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

UEPa
investimentos 0,00 1.212,23 0,00 0,00 1.212,23

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) faPESPa

 0301 0,00 1.212,23 0,00 0,00 1.212,23
outras despesas 

correntes 0,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) faPESPa
 0301 0,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz
investimentos 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0301 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 3.724.790,06 0,00 0,00 3.724.790,06

EMaTEr-alTaMira

ProViSÃo rEcEBi-
da do(a) EMaTEr

 0101 0,00 16.970,00 0,00 0,00 16.970,00
SEdaP

 0101 0,00 291.984,75 0,00 0,00 291.984,75
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 0306 0,00 545.835,01 0,00 0,00 545.835,01
 6301 0,00 5.000,30 0,00 0,00 5.000,30
 7306 0,00 2.865.000,00 0,00 0,00 2.865.000,00

cidadania, Justiça e 
direitos Humanos 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

fundação ParáPaz
 0301 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habitação, 

Saneamento  e 
Mobilidade 

0,00 7.045.879,15 0,00 0,00 7.045.879,15

SEdoP
 0101 0,00 7.045.879,15 0,00 0,00 7.045.879,15

Encargos Especiais 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
cEaSa

 0301 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
Esporte e lazer 0,00 2.447.306,19 0,00 0,00 2.447.306,19

SEdoP
 0101 0,00 2.070.890,04 0,00 0,00 2.070.890,04
 0301 0,00 376.416,15 0,00 0,00 376.416,15

Governança Pública 0,00 4.592.036,93 0,00 0,00 4.592.036,93
iGEPrEV

 0261 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
SEdoP

 0101 0,00 571.624,70 0,00 0,00 571.624,70
UEPa

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

faPESPa
 0301 0,00 20.412,23 0,00 0,00 20.412,23

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 4.453.080,93 0,00 0,00 4.453.080,93

SEdEME
 0101 0,00 407.000,00 0,00 0,00 407.000,00

SEdoP
 0101 0,00 1.546.080,93 0,00 0,00 1.546.080,93

SETUr
 0101 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
 0301 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 969.679,25 0,00 0,00 969.679,25

cPH
 0301 0,00 969.679,25 0,00 0,00 969.679,25

Manutenção da 
Gestão 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

iGEPrEV
 0261 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

iTErPa
 0301 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

Saúde 0,00 14.808.612,14 0,00 0,00 14.808.612,14
fES
 0301 0,00 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00

lacEN
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0103 0,00 125.175,00 0,00 0,00 125.175,00

SESPa
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0103 0,00 3.420.912,21 0,00 0,00 3.420.912,21

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0349 0,00 8.412.524,93 0,00 0,00 8.412.524,93
Trabalho, Emprego 

e renda 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

NGPMcrEdcid

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fdE

 0101 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 14.150.429,57 0,00 0,00 14.150.429,57

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 3.546.087,21 0,00 0,00 3.546.087,21

0261 - rEc.ProP.dirETa-
MENTE arrEc.PElo orG.

adM.iNdir               
0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 6.811.507,63 20.000,00 20.000,00 6.851.507,63
0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 545.835,01 0,00 0,00 545.835,01

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 8.412.524,93 0,00 0,00 8.412.524,93

6301 - recursos de contra-
partida de convênios 0,00 5.000,30 0,00 0,00 5.000,30

7306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 2.865.000,00 0,00 0,00 2.865.000,00

ToTal 0,00 43.336.384,65 20.000,00 20.000,00 43.376.384,65

Portaria Nº 167, de 1 de JUNHo de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 1.838.720,00 (Hum Milhão, oitocentos e 
Trinta e oito Mil, Setecentos e Vinte reais), a quota do segundo quadri-
mestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orça-
mentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 167, de 1 de JUNHo de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEcTET
Pessoal e Encargos 

Sociais 459.680,00 459.680,00 459.680,00 459.680,00 1.838.720,00

folha de Pessoal
 0102 459.680,00 459.680,00 459.680,00 459.680,00 1.838.720,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Manutenção da 
Gestão 459.680,00 459.680,00 459.680,00 459.680,00 1.838.720,00

SEcTET
 0102 459.680,00 459.680,00 459.680,00 459.680,00 1.838.720,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-

SoS ordiNárioS 459.680,00 459.680,00 459.680,00 459.680,00 1.838.720,00

ToTal 459.680,00 459.680,00 459.680,00 459.680,00 1.838.720,00

Portaria Nº 168, de 01/06/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 1.669.165,27 (Hum Milhão, Seiscentos e Sessenta e Nove 
Mil, cento e Sessenta e cinco reais e Vinte e Sete centavos), na(s) dota-
ção(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentá-
ria(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 
- ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 174.165,27
161011236115098904 - SEdUc 0102 339140 388.000,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339140 337.000,00
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481011957314908699 - SEcTET 0124 335041 230.000,00
901011030215078289 - fES 0103 445042 540.000,00

ToTal 1.669.165,27

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 174.165,27
161011236115098904 - SEdUc 0102 339040 388.000,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339040 337.000,00
481011957314908699 - SEcTET 0124 339036 130.000,00
481011957314908699 - SEcTET 0124 339039 100.000,00

901011030215078289 - fES 0103 449052 540.000,00
ToTal 1.669.165,27

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

Protocolo: 807741

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N.º 103 de 01 de JUNHo de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril 
de 2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril  de 2022.
rESolVE:
art. 1º conceder a servidora lUaNa MiraNda fariaS rEBElo, matrícu-
la n° 5961552/2 , cPf nº, 000 .485.602-35 Suprimento de fundos, no 
valor de r$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) destinados a atender 
demandas de pronto pagamento dos setores: Tesouraria,contabilidade e 
cobrança.
Classificação da Despesa:
22.122.1297.8338.33.90.30 - r$ 1.500,00 – consumo
art. 2º o período de aplicação são de 30 (trinta) dias a partir da data de 
emissão da ordem bancária, o responsável deverá prestar contas no prazo 
máximo 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 807540

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 073/2022
Processo: 2022/110602
cHaMada PÚBlica n.001/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/06/2022
Vigência:01/06/2022 a 01/06/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: HoSPiTal E MaTErNidadE SaÚdE da criaNÇa lTda.
cNPJ nº. 63.846.455/0001-42
Endereço: rua dom romualdo de Seixas nº 592- Bairro: Umarizal
Município: BElÉM/Pa, cEP: 66.050-110
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 807120

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 088 de 01 de junho de 2022
EXclUir o nome do servidor, daNiEl aracaTY loBaTo, matrícula nº 
57195689/2, ocupante do cargo de Técnico em Saúde/odontólogo, da 
Portaria nº 023 de 05/02/2020, publicada no Diário Oficial nº 34.111 de 
07/02/2020, publicação nº 521754, designado como membro de equipe de 
apoio, da comissão de credenciamento/chamada pública;
Manter em vigor os demais membros;
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de junho de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente

Protocolo: 807625

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 398 de 01 de JUNHo 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 2022/664714 
(PaE), de 29/05/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Enilson rocha Pereira, matrícula nº 5948931/1, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotado na coordenadoria de 
concessão de Benefícios, a viajar a cidade de fortaleza/cE, no período de 
07/06/2022 a 11/06/2022, a fim de participar do 55º Congresso Nacional 
da aBiPEM e 4º congresso Estadual da aceprem.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 01 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 807692
Portaria Nº 399 de 01 de JUNHo 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 2022/664716 
(PaE), de 29/05/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor rosiney Magno Pereira, matrícula nº 5951724/2, 
ocupante do cargo em comissão de Gerente, lotado na coordenadoria de 
concessão de Benefícios, a viajar a cidade de fortaleza/cE, no período de 
07/06/2022 a 11/06/2022, a fim de participar do 55º congresso Nacional 
da aBiPEM e 4º congresso Estadual da aceprem.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 01 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 807693
Portaria Nº 400 de 01 de JUNHo 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 2022/664712 
(PaE), de 29/05/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora cláudia Helena Veiga figueiredo da Silva, ma-
trícula nº 5948962/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lota-
da na coordenadoria de concessão de Benefícios, a viajar a cidade de for-
taleza/CE, no período de 07/06/2022 a 11/06/2022, a fim de participar do 
55º congresso Nacional da aBiPEM e 4º congresso Estadual da aceprem.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro 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, 01 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 807695
Portaria Nº 401 de 01 de JUNHo 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 2022/526668 
(PaE), de 02/05/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar 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, a viajar a cidade de fortaleza/
CE, no período de 07/06/2022 a 11/06/2022, a fim de participar do 55º 
congresso Nacional da aBiPEM e 4º congresso Estadual da aceprem.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro 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, 01 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 807696
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oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 043/2022
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 2022/680455 521571/2010 Maria da coNcEiÇÃo MilHoMEM MalaTo
2 2022/680455 526236/2010 aNa lÚcia SoarES da SilVa
3 2022/680628 011577/2021 Maria EUNicE MarTiNS do carMo
4 2022/680628 016346/2021 NEUZaliNa MoraES BarroS
5 2022/680628 001190/2022 Maria VilaNir coElHo
6 2022/680628 010675/2021 carMEM MiraNda PErEira
7 2022/680628 012253/2021 Maria aNiZia crUZ fErrEira
8 2022/680628 012481/2021 MarGarETE PErEira dE aViZ
9 2022/680628 014088/2021 NoÉlia raiMUNda BaTiSTa

Belém, 01 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 807698

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata da Portaria 107 de 26 de Maio de 2022 publicada no doe Nº 
34.990 de 01 de Junho de 2022 – Licença Prêmio. Protocolo nº 806774.
onde se lê: período de 30/05 a 29/06/2022
Leia-se: 30/05 a 28/06/2022.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 807377

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 1054 de 01 de JUNHo de 2022
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de férias regulamentares no mês Jul/2022 aos 
servidores deste órgão conforme discriminado abaixo:
SEcrETario adJUNTo dE rEcEiTaS dE ESTado da faZENda
Matrícula Nome  Período aquisitivo  fração  Período Gozo
05552796 lEa Maria fErNaNdES GalENdE  01/10/2020 - 30/09/2021  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
SEcrETário adJUNTo do TESoUro dE ESTado da faZENda
00013463 cHENia ElfriSa T BUrlaMaQUi  13/04/2021 - 12/04/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
dirEToria do TESoUro ESTadUal
03166406 Maria dE loUrdES carNEValE  01/06/2021 - 31/05/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
00049654 dEUZariNa da SilVa oliVEira  04/05/2021 - 03/05/2022  2°  
15/07/2022 - 29/07/2022
03249328 clEidE do Socorro alMEida crUZ  08/07/2021 - 07/07/2022  
1°  25/07/2022 - 13/08/2022

05924236 caTEriNa alEXaNdra f l SaNcHEZ  11/01/2021 - 10/01/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
dirEToria dE GESTao coNTaBil E fiScal
05620511 HElio SaNToS dE oliVEira GoES  10/05/2021 - 09/05/2022  
2°  18/07/2022 - 01/08/2022
54185527 Eraldo alVES arraES  22/04/2021 - 21/04/2022  1°  
11/07/2022 - 25/07/2022
07000545 roSilENE do Socorro G araNHa  17/10/2020 - 16/10/2021  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
05484235 PaUlo roBErTo PaiVa dE oliVEira  01/11/2020 - 31/10/2021  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
TriBUNal adMiNiSTraTiVo dE rEcUrSoS faZENdárioS
05128439 ESTEla Maria doS SaNToS SilVa  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  18/07/2022 - 29/07/2022
05915196 Marcio rodriGo da r PiNHEiro  29/07/2020 - 28/07/2021  
2°  12/07/2022 - 29/07/2022
JUlGadoria dE PriMEira iNSTÂNcia
05280001 allaN clarK f dE aSSUNcao  22/04/2021 - 21/04/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
54180898 lUiZ ErNESTo M dE a lEiTÃo  16/07/2020 - 15/07/2021  1°  
18/07/2022 - 27/07/2022
oUVidoria faZENdária
02006022 Maria Soraia NUNES dE SoUZa  28/05/2021 - 27/05/2022  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
coordENaÇÃo dE aSSUNToS faZENdárioS ESTraTÉGicoS
05156483 TaNia GoMES PErEira BraGa  26/10/2020 - 25/10/2021  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
05085128 adElaidE PiNHo SoBral SaNToS  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
corrEGEdoria faZENdária
05607965 JoSE EdUardo MiraNda B coSTa  01/03/2021 - 28/02/2022  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
05570255 Maria da Graca TEiXEira liMa  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  
25/07/2022 - 12/08/2022
UNidadE dE coNTrolE iNTErNo
00050016 rUYcarloS GoMES cHaGaS  01/12/2019 - 30/11/2020  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
dirEToria dE TriBUTaÇÃo
54190487 aNdrE carValHo SilVa  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
05/07/2022 - 16/07/2022
05128471 roBErTo TEiXEira dE oliVEira  22/04/2021 - 21/04/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES faZENdáriaS
05914716 alEXaNdrE coSTa NaSciMENTo  29/07/2020 - 28/07/2021  
2°  15/07/2022 - 29/07/2022
00022950 rUY GUilHErME ViNaGrE KlaUTaU  01/03/2021 - 28/02/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
05128803 THElMa MariNa Barra MoraES  11/05/2021 - 10/05/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
03246345 SilVia alMEida da SilVa  01/02/2021 - 31/01/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
05914713 aNa caroliNa dE a l ValENTE  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
03250946 lUciaNo PErEira dE BriTo  01/05/2021 - 30/04/2022  1°  
11/07/2022 - 09/08/2022
03248259 Maria dE faTiMa araGao oliVEira  14/03/2021 - 13/03/2022  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES faZENdáriaS
05858020 HEdYlaMar c dE c BEcKMaNN  13/05/2021 - 12/05/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
dirEToria dE fiScaliZaÇÃo
05858119 cElio cal MoNTEiro  13/05/2021 - 12/05/2022  1°  
18/07/2022 - 05/08/2022
05266122 carla THaiS da coSTa MENdES  01/06/2021 - 31/05/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
05519888 Walcir Marcal NoGUEira  06/08/2020 - 05/08/2021  1°  
18/07/2022 - 16/08/2022
05914917 SiMoNE GUiMaraES rocHa XErfaN  29/07/2020 - 28/07/2021  
1°  18/07/2022 - 16/08/2022
05128161 Maria do Socorro dE c BoTElHo  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
05858160 JoSE GUilHErME dE SoUZa M KoUrY 13/05/2021 - 12/05/2022  
1°  18/07/2022 - 05/08/2022
05128455 carloS alBErTo o da coSTa  11/05/2021 - 10/05/2022  1°  
18/07/2022 - 31/07/2022
dirEToria dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
05858151 aNGEla criSTiNa a dE c MaToS  13/05/2020 - 12/05/2021  1°  
18/07/2022 - 29/07/2022
05128137 HUMBErTo carloS da c BarroS  11/05/2020 - 10/05/2021  
1°  18/07/2022 - 01/08/2022
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
06063080 PaUlo MiGUEl Garcia caMara  29/06/2021 - 28/06/2022  1°  
11/07/2022 - 09/08/2022
05120926 Marcia HElENa BriTo da SilVa  01/04/2021 - 31/03/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
03251705 PaUlo fErNaNdo P dE oliVEira  16/06/2021 - 15/06/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
03206408 SilVaNa dE fiGUEirEdo MaToS  02/06/2021 - 01/06/2022  1°  
15/07/2022 - 30/07/2022
03217884 carloS JoSE dE SoUZa MoNTEiro  20/01/2021 - 19/01/2022  
1°  18/07/2022 - 16/08/2022
05039029 ElaiNE Maria MaToS SoarES  14/01/2021 - 13/01/2022  1°  
18/07/2022 - 16/08/2022



diário oficial Nº 34.992   17Quinta-feira, 02 DE JUNHO DE 2022

05361249 lUiS carloS W dE S WaSSallY  30/01/2021 - 29/01/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
05954882 iSaiaS da coSTa MoTa  22/04/2021 - 21/04/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE BElÉM
05076781 Joao carloS da coSTa alVES  23/02/2021 - 22/02/2022  2°  
11/07/2022 - 30/07/2022
05128200 JaNE do Socorro ca GoMES  11/05/2021 - 10/05/2022  2°  
11/07/2022 - 30/07/2022
00052701 Maria dE faTiMa SilVa  29/06/2021 - 28/06/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
03248186 raiMUNdo rEiNaldo f caldaS  14/03/2021 - 13/03/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
05519802 JoSE JoSEVaNdo SoUZa liMa  06/08/2020 - 05/08/2021  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
05552869 Joao GUilHErME M c dE MacEdo  01/10/2020 - 30/09/2021  
1°  04/07/2022 - 18/07/2022
05599229 MoacYr diNEllY dE S NaVarro  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
03246264 Maria do Socorro l B E SilVa  01/02/2020 - 31/01/2021  2°  
18/07/2022 - 01/08/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE caSTaNHal
05138604 roNaldo caNicEiro da SilVa  13/06/2021 - 12/06/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
00832022 fraNciSco SoarES ViEira  15/05/2021 - 14/05/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
03247880 EdEValdo BaTiSTa da PiEdadE  04/02/2021 - 03/02/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
05413389 adilSoN BEZErra doS SaNToS  17/02/2021 - 16/02/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá
05225884 aNa Marcia MENdES BraGa  26/12/2020 - 25/12/2021  2°  
18/07/2022 - 01/08/2022
05128528 WalciNEi coNcEicao BriTo  11/05/2021 - 10/05/2022  1°  
11/07/2022 - 26/07/2022
08086375 SaMUEl roSa da SilVa  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
05/07/2022 - 03/08/2022
05914738 ENdriGo KaVEcKY MacHiTi 29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
18/07/2022 - 16/08/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM
00003220 claUdEliNa dE aQUiNo rodriGUES  02/05/2020 - 01/05/2021  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
05570158 NadMa Maria doS SaNToS BraGa  29/11/2020 - 28/11/2021  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE BrEVES
Matrícula Nome Período aquisitivo fração Período Gozo
03248844 raiMUNdo fEliX dE aVElar  03/05/2021 - 02/05/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE aBaETETUBa
54187297 TEodoliNo fEio GoMES JUNior  12/07/2021 - 11/07/2022  
1°  12/07/2022 - 10/08/2022
03251195 roSaNa EliNE dE araUJo E S MElo  19/05/2021 - 18/05/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE rEdENÇÃo
03251934 aBraHao daS cHaGaS SoSiNHo  17/06/2021 - 16/06/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
05128935 Marco aUrElio B dE alcaNTara  11/05/2020 - 10/05/2021  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE ParaGoMiNaS
05857988 raiMUNdo NoNaTo dE o loPES  13/05/2021 - 12/05/2022  1°  
15/07/2022 - 29/07/2022
05128080 fErNaNdo aUGUSTo a PErEira  11/05/2021 - 10/05/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MariTUBa
05569958 Mario JorGE foNSEca daS NEVES  26/11/2020 - 25/11/2021  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
05416701 MaGali aZEVEdo da SilVa  01/10/2020 - 30/09/2021  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
05552834 Marcia Maria coSTa SaNToS  01/10/2020 - 30/09/2021  1°  
11/07/2022 - 22/07/2022
00048666 BENEdiTo aUGUSTo B fErrEira  22/05/2021 - 21/05/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
05282268 roBErTo roWilSoN da SilVa cEciM 22/04/2020 - 21/04/2021  
2°  18/07/2022 - 01/08/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE alTaMira
03251500 GUioMarlEa loPES BarBoSa  16/06/2021 - 15/06/2022  1°  
27/07/2022 - 25/08/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE caPaNEMa
03311368 carloS alBErTo c cardoSo  22/04/2021 - 21/04/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
05138558 diaNa raMoS SilVa  27/06/2021 - 26/06/2022  1°  01/07/2022 
- 15/07/2022
04002768 lUiS GUilHErME BaTiSTa coUTo  22/04/2021 - 21/04/2022  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE TUcUrUÍ
05096979 roMUlo roldao B dE SoUSa  01/10/2020 - 30/09/2021  1°  
18/07/2022 - 01/08/2022
03251543 roSEMEirE do S dE S MarTiNS  16/06/2021 - 15/06/2022  1°  
04/07/2022 - 18/07/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE GraNdES coNTriBUiNTES
05914773 HENriQUE MEdEiroS SilVa 29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
29/07/2022 - 27/08/2022

54189853 aNToNio alEXaNdrE doS S alEiXo  28/02/2021 - 27/02/2022  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
05519730 MarlUcia cardoSo f NEGrEiroS  06/08/2020 - 05/08/2021  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
05570026 MaUricio r doS S do NaSciMENTo  26/11/2020 - 25/11/2021  
2°  11/07/2022 - 28/07/2022
05596211 lUciaNo liMa rodriGUES  25/01/2021 - 24/01/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE SUBST. TriBUTária
05607973 iNETE GUEdES alVES  02/03/2021 - 01/03/2022  2°  
04/07/2022 - 22/07/2022
05858127 carloS EMaNoEl NoraT JorGE  13/05/2020 - 12/05/2021  2°  
12/07/2022 - 31/07/2022
05280370 JoSE aNGElo MarTiNS alHo  22/04/2020 - 21/04/2021  1°  
18/07/2022 - 29/07/2022
54183126 MaNoEl aNildo fiGUEira BraSil  29/01/2021 - 28/01/2022  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
05607957 MiSaEl BarroSo SaldaNHa  01/03/2020 - 28/02/2021  1°  
11/07/2022 - 29/07/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. do iPVa E iTcd
00700428 ValTEr dE alMEida lEiTE  22/04/2021 - 21/04/2022  1°  
25/07/2022 - 23/08/2022
05596181 dalMi afoNSo caSTElo MoNTES  20/01/2020 - 19/01/2021  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. do iPVa E iTcd
05128781 HEliaNE XaViEr PErEira liMa  22/04/2021 - 21/04/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo
03250610 VaNilToN dE liMa lEal  12/03/2021 - 11/03/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
05097029 WilMa SErrao NaSciMENTo  01/09/2020 - 31/08/2021  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
05106249 lUcia dE faTiMa BoZi  06/11/2020 - 05/11/2021  1°  
18/07/2022 - 16/08/2022
05106214 EdMilSoN aBrEU cardoSo 06/11/2020 - 05/11/2021  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
05128366 raiMUNdo afoNSo MoUra liMa  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
03246485 EdNa do Socorro doS S ParaENSE 14/02/2021 - 13/02/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
06022340 aNToNio JorGE BorGES PorTo  06/11/2020 - 05/11/2021  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
00033162 alfrEdiNa dE MiraNda TEiXEira  01/06/2020 - 31/05/2021  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
03251896 NElSoN rodriGUES dE M filHo  16/06/2021 - 15/06/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
02002663 HEldEr JaNSEN aBrEU dE JESUS  11/05/2020 - 10/05/2021  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
05205344 rEGiNaldo TorrES MEdEiroS  13/05/2021 - 12/05/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
05128420 Jairo rodriGUES MiraNda 11/05/2021 - 10/05/2022  1°  
18/07/2022 - 01/08/2022
05128242 rUTH Maria dE NEVES E S MElo  01/11/2019 - 31/10/2020  1°  
04/07/2022 - 18/07/2022
05128978 JoSE dE riBaMar c da SilVa  11/05/2020 - 10/05/2021  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
05132355 rEMiro aNdErSEN TriNdadE  22/04/2021 - 21/04/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
00048640 alBErTo aNToNio PErEira diaS  27/03/2020 - 26/03/2021  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
02007932 aNToNio fraNciSco UcHoa  14/03/2021 - 13/03/2022  2°  
16/07/2022 - 30/07/2022
00049166 JoSE BraZ BriTo raMalHo  07/12/2020 - 06/12/2021  2°  
15/07/2022 - 29/07/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do iTiNGa
00310832 JorGE lUiS dE SoUSa MENdES  08/06/2021 - 07/06/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
05915306 fraNciSco UNG JU do  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
00830216 BENEdiTo aroldo da S PadilHa  02/07/2021 - 01/07/2022  
1°  04/07/2022 - 02/08/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do iTiNGa
03250334 lUiZ aUGUSTo BriTo dE carValHo  17/02/2021 - 16/02/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
03248011 Maria dE faTiMa rEiS oliVEira  01/03/2020 - 28/02/2021  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
03248410 SaliM BarrEiroS cHarcHar filHo  14/03/2020 - 13/03/2021  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
03250652 rEdiNaldo diaS doS SaNToS  07/04/2021 - 06/04/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do araGUaia
02005581 JociVaN rodriGUES loPES  13/03/2021 - 12/03/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
00050067 aUSTrEGESilo aGUiar caValcaNTE  22/04/2021 - 21/04/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
05097177 WaSHiNGToN GaGliardo rada  01/09/2019 - 31/08/2020  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi
05120934 SErGio roBErTo coSTa laMaS  01/04/2021 - 31/03/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
05140196 EdilENa do aMaral rodriGUES  01/07/2021 - 30/06/2022  
1°  15/07/2022 - 13/08/2022
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05149622 aNToNio BaTiSTa filHo  01/07/2021 - 30/06/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
05186358 JoNaS ViToriNo dE oliVEira  14/03/2021 - 13/03/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
05914799 JUliaNa roSado SoarES dE araUJo 29/07/2019 - 28/07/2020  
1°  01/07/2022 - 15/07/2022
00772992 lENY do Socorro o dE aMoriM  01/07/2020 - 30/06/2021  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caNdirÚ
00715344 dENiSE dEZiNcoUrT alMEida  03/03/2021 - 02/03/2022  1°  
04/07/2022 - 02/08/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da SErra do 
cacHiMBo
00003077 JorGE cordEiro cElSo  01/03/2021 - 28/02/2022  1°  
06/07/2022 - 04/08/2022
05128862 Marcio JESUS MarTiNS alHo  11/05/2021 - 10/05/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPorToS
03251748 Marcia HElENa oliVEira cardoSo  16/06/2021 - 15/06/2022  
1°  18/07/2022 - 16/08/2022
00722286 irENE fErrEira dE aSSUNcao  13/06/2020 - 12/06/2021  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
00047511 Maria daS GracaS MaUES SaNToS  17/05/2021 - 16/05/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
05128820 VladiMir aNGEliNo c loBaTo  11/05/2021 - 10/05/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
02000750 Joao carloS doS SaNToS TaVarES  16/11/2020 - 15/11/2021  
2°  12/07/2022 - 29/07/2022
00045640 carMEN SilVia BaNdEira coUTiNHo 22/05/2021 - 
21/05/2022  1°  01/07/2022 - 30/07/2022
05132550 carloS aUGUSTo alVES corrEia  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
06030645 JoSE aNToNio doS P GUiMaraES  17/02/2021 - 16/02/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS
05132525 PEdro dE SoUZa JESUS  18/05/2021 - 17/05/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
03249557 fraNcEMarcia f dE carValHo  12/07/2021 - 11/07/2022  1°  
12/07/2022 - 10/08/2022
03248356 alBErTo JoSE loPES lEal  14/03/2021 - 13/03/2022  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
05075734 JoSE MaUricio GoNcalVES filHo  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  01/07/2022 - 30/07/2022
02005832 JoSE roBErTo fErrEira roSa  20/05/2020 - 19/05/2021  1°  
01/07/2022 - 30/07/2022
aNidio MoUTiNHo da coNcEicao
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 807647

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4º
contrato: 021/2018/seFa.
data da assinatura: 26/05/2022.
Justificativa: Com fundamento no art. 65, II, da Lei nº 8.666/93 e na Mani-
festação nº 179/2022/coNJUr/SEfa, o presente termo aditivo tem por ob-
jeto: a designação da Sra. EdNa riBEiro da SilVa oNofrE como loca-
dora, em substituição ao de cujus, PEdro aNTENor oNofrE NETo, em 
razão da cessão de direitos sucessórios firmada por meio de Instrumento 
Particular reconhecido pelo Cartório do 1º Oficio de Canaã do Carajás/PA;
contratado: EdNa riBEiro da SilVa oNofrE, cPf/Mf nº 652.636.267-20, 
endereço: rua carajás, nº 300, Bairro: centro – canaã dos carajás/Pa.
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 807272

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1114, 31 de Maio de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando o processo nº 2022/664721-rESolVE:
coNcEdEr a servidora iVETE GoNÇalVES dE araÚJo, cargo assistente 
administrativo, Matricula nº 3252140/1, portador do cPf nº 208.162.862-
72, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00(quatro mil reais), 
o qual deverá
observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00(quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar
da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Portaria Nº1115, 31 de Maio de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/ 664722- rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNciNETE SoarES doS SaNToS, cargo digi-
tadora, Matricula nº 0511867001, portador do cPf nº 236.733.202-97, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30- MaTErial dE coNSUMo : 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia-cEcoMT-araGUaia(Mandi, Barreira do campo, Bela Vista e Pon-
tão), não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 807121

.

.

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 Nº1097 de 30 de maio de 2022 autorizar 4  diárias ao 
servidor NElSoN rodriGUES dE MoraES filHo, nº 0325189601, aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE 
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar atividade administrativa 
na cEraT BrEVES, no período de 01.06.2022 à 04.06.2022, no trecho 
Belém - Breves - Belém.
Portaria Nº 1122 de 01 de junho de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidora Maria cilEidE SENa, nº 0005040701, aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na UEcoMT São francis-
co, no período de 02.06.2022, no trecho Belém - São francisco - Belém.
Portaria Nº 1123 de 01 de junho de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidora TaNia do Socorro BarroSo dE alMEida, nº 0331126002, 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTro-
lE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na 
UEcoMT São francisco, no período de 02.06.2022, no trecho Belém - São 
francisco - Belém.
Portaria Nº 950 de 11 de maio de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor MaNoEl SaNToS dE SoUSa, nº 0004756201, fiScal-c, coor-
dENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE caSTaNHal, 
objetivo de participar de audiência na EfaZ- referente ao Pad, no período 
de 07.06.2022, no trecho castanhal - Belém - castanhal.
Portaria Nº 1086 de 30 de maio de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor VolNaNdES alVES da SilVa PErEira, nº 0591484201, co-
ordENador faZENdário, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE 
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica à unidade 
de São Geraldo do araguaia, no período de 06.06.2022 à 07.06.2022, no 
trecho Belém - Marabá - São Geraldo do araguaia - Marabá - Belém.
Portaria Nº 1087 de 30 de maio de 2022 autorizar 3 e 1/2  diá-
rias ao servidor PaUlo roBErTo PaiVa dE oliVEira, nº 0548423502, 
dirETor faZENdario, lotado na dirEToria dE GESTao coNTaBil E 
fiScal, objetivo de participar 72º reunião do GEfiM/ BSB, no período de 
07.06.2022 à 10.06.2022, no trecho Belém  - Brasília - Belém.
Portaria Nº 1088 de 30 de maio de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE carloS doS SaNToS daMaScENo, nº 0533326101, di-
rETor faZENdario, lotado na dirEToria do TESoUro ESTadUal, obje-
tivo de participar da 72º reunião do GEfiN /BSB, no período de 07.06.2022 
à 10.06.2022, no trecho Belém - Brasília - Belém.

Protocolo: 807243

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000675 de 01/06/2022 - 
Proc n.º 002022730003538/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: Samuel Jorge Barata – cPf: 058.121.272-04
Marca: VW/NiVUS cl TSi 200 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000677 de 01/06/2022 - 
Proc n.º 002022730003514/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: Silvio do rosario Santana – cPf: 394.410.402-15
Marca: i/fiaT croNoS 1.3 flEX. Tipo: Pas/automóvel
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Portaria n.º202201000679 de 01/06/2022 - 
Proc n.º 122022730000657/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: Gleyson douglas Souza dos Santos – cPf: 327.660.502-30
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204002793, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 102022730001194/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: Graziel Barros de Souza – cPf: 014.229.112-92
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ3lP021282
Portaria n.º202204002795, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002460/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo cardoso Silva – cPf: 320.314.591-04
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U3KT030499
Portaria n.º202204002797, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003528/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 costa cardoso – cPf: 008.366.722-91
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dlU092188
Portaria n.º202204002799, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003518/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: Magno Matos ferreira – cPf: 728.504.502-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520NB113494
Portaria n.º202204002801, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003002/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: anselmo ferreira anchieta – cPf: 007.190.088-83
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3400405
Portaria n.º202204002803, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003167/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 augusto figueiredo almeida – cPf: 638.396.362-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3371812
Portaria n.º202204002805, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 42022730001296/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio da Silva damasceno – cPf: 709.558.162-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0 GiV/Pas/automovel/9BWaa05W6dP101061
Portaria n.º202204002807, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 102022730001212/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: inaldo alves de araujo – cPf: 249.399.862-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio firE WaY/Pas/automovel/9Bd17144lf5943584
Portaria n.º202204002809, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 102022730001198/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: luiz raimundo de carvalho – cPf: 071.253.642-68
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U3KT032564
Portaria n.º202204002811, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 32022730001915/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Edson dos Santos – cPf: 179.924.861-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli UPPEr/Pas/automovel/9BrBl3HE9K0183234
Portaria n.º202204002813, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003512/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 Savio Sousa Pinheiro – cPf: 174.338.862-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5060723
Portaria n.º202204002815, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002286/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: leomir dos Santos – cPf: 861.205.222-04
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U7KT007565

Portaria n.º202204002817, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002594/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Nonato dos Santos lima – cPf: 152.404.792-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HM3388430
Portaria n.º202204002819, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003510/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Maria de oliveira ribeiro – cPf: 598.868.622-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG146959
Portaria n.º202204002821, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 22022730001318/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: Wagney da cruz Pires – cPf: 400.584.682-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS HB XlS/Pas/automovel/9BrK29BT2G0066874
Portaria n.º202204002823, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003530/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jorge luiz Holles ferreira – cPf: 251.738.392-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fJ5101911
Portaria n.º202204002825, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002058/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Pedro lauro dos Santos Sousa – cPf: 311.039.952-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fH5097650
Portaria n.º202204002827, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003535/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: osiris Peixoto de azevedo Junior – cPf: 219.223.142-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd X 15l MT/Pas/automovel/9BrB29BT1H2123281
Portaria n.º202204002829, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002469/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: Paula cristina almeida da Silva – cPf: 357.389.442-91
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWaB45U0KT091344
Portaria n.º202204002831, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002434/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: Marlon Jorge Sousa da costa – cPf: 357.592.752-91
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE cl SB/Pas/automovel/9BWdB45U4fT064909
Portaria n.º202204002833, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002090/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Emidio de Sousa – cPf: 704.563.802-72
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr ZEN 16/Mis/camioneta/93YHJd209NJ974761
Portaria n.º202204002835, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003507/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: Zozimo Goes da Silva filho – cPf: 036.244.712-87
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS15 MT/Pas/automovel/9BrB29BT9H2124758
Portaria n.º202204002837, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 102022730001217/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Maria Marilenne Vieira Miranda – cPf: 395.454.662-00
Marca/Tipo/chassi
VW/foX 1.6 Gii/Pas/automovel/9BWaB45Z3E4056002
Portaria n.º202204002839, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 32022730001731/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Wilson rodrigues de oliveira – cPf: 283.029.583-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3333464
Portaria n.º202204002841, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003462/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: cristiano da Silva Santos – cPf: 401.315.722-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019f2269882
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Portaria n.º202204002843, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003508/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel raimundo Peres damasceno – cPf: 056.253.942-53
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SE 1.0 Sd c/Pas/automovel/9BfZH54l9K8330599
Portaria n.º202204002845, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003484/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: Eliane Nunes figueiredo – cPf: 691.438.542-49
Marca/Tipo/chassi
HoNda/Hr-V EXl cVT/Pas/automovel/93HrV2870JZ244887
Portaria n.º202204002847, de 01/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002448/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joao alves fernandes – cPf: 120.403.982-87

Protocolo: 807374
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna pública a data de julgamento do (s) recurso (s) 
abaixo, a ocorrer por meio de vídeo conferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa nº 004/2021, de 16/03/2021, a partir da sala de sessões do 
Tribunal, sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre 
Trav. castelo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto 
Em 08/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19623, aiNf nº 
352020510000990-4 , contribuinte HidroViaS do BraSil - Vila do 
coNdE S.a., insc. Estadual nº. 15531569-2
Em 08/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19621, aiNf nº 
372020510000394-6 , contribuinte diarioS do Para lTda, insc. Esta-
dual nº. 15101588-0 ,advogado: PaUla aNdrÉa MESSEdEr ZaHlUTH, 
oaB/Pa-18950,
Em 08/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19583, aiNf nº 
032019510000078-1 , contribuinte loTario HacKENHaar & cia lTda - 
EPP, insc. Estadual nº. 15284579-8
Em 08/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19603, aiNf nº 
072015510000795-1 , contribuinte aGroZoo coMErcio E rEPrESENTa-
cao dE ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli, insc. Estadual nº. 15254732-0
retirada de PaUta de JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público que foi retirado de pauta o recurso com 
julgamento previsto como segue:
PriMEira cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 03/06/2022, às 09:30h, recurso n. 19111, aiNf n. 172017510000043-
1 , contribuinte aJES coMErcio dE ProdUToS ESPEciaiS lTda. - EPP, 
cNPJ n. 68.561.703/0001-22
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 07/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17202, aiNf nº 
042017510000182-5, contribuinte GaZiN iNdÚSTria E coMÉrcio dE 
MÓVEiS E ElETrodoMÉSTicoS lTda, insc. Estadual nº. 15369264-2
Em 07/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19620, aiNf nº 
092017510001288-4, contribuinte criSTal coMÉrcio iNdÚSTria aMa-
ZÔNia EirEli, insc. Estadual nº. 15281516-3, advogado: MicHEllE Ma-
ria frEirE dE MElo, oaB/Pa-28807,

Protocolo: 807424

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 526, 31 de Maio de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo a manifestação jurídica constante nos autos nº 
2021/764648, que indica a necessidade de instauração de Processo admi-
nistrativo de inexecução contratual, com o escopo de apurar possível res-
ponsabilização, imputada, em tese, ao HoSPiTal SÃo lUcaS S/S lTda., 
em virtude de falsificação de documentos;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada 
no doE nº 34.338, de 09/09/2020;
r E S o l V E:
i - instaurar o competente Procedimento administrativo, na forma do art. 
87 da lei federal n.º 666/93 e art. 5º, inciso iV da cf/88, com comis-
são composta pelas servidoras: Venise dos Santos alves, matrícula n.º 
5637716/2, Márcia cristina Santos corrêa, matrícula nº 54194574/1 e 
Marcilene Soares de almeida, matrícula nº 55586506/1, e Suplentes : Ná-
dia cristina lima Silva, matricula nº 57194072/1, Greice Emanuele Vieira 
Pinheiro, matrícula nº 57234531/1 e Erick deutscher Pinho, matrícula nº 
57191253/1, para sob a presidência da primeira, apurar a responsabilidade 
em tese e, se for o caso, definir penalidade, em desfavor do Hospital São 
lucas S/S ltda;
ii – a comissão deverá garantir à referida Empresa os direitos à ampla 
defesa e ao contraditório, e concluir os trabalhos com apresentação do 
relatório final no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) dias, contados 

a partir da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde 
que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 31 de 
maio de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 807265
Portaria N° 479 de 31 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 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2021/302886.
r E S o l V E:
cEdEr, de 01.07.2022 a 30.06.2026, à fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE Mi-
SEricÓrdia do Pará, a servidora lUcYETE PiNHEiro cHada, matrícula 
nº 57193614/1, cargo ENfErMEiro, lotada no 1º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE - BElÉM, com ônus para o órgão de destino.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
31.05.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 807666
Portaria N° 0480 de 31 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 2022/666009.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora caMila 
SaNToS loPES BraGa, matrícula nº 5956007/1, para responder pela Ge-
rência administrativa e financeira/ ETSUS, no período de 30.05.2022 a 
09.06.2022, em substituição ao titular oSMar da SilVa NEVES, matrícula nº 
5956137/1, que se encontra participando da ação ETSUS iTiNEraNTE ii, nos 
municípios de Breu Branco/Pa, Goianésia/Pa, cametá/Pa e Baião/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 31.05.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 807503
Portaria coLetiVa N° 1.491 de 01 de JUNHo de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 
07/91 e 077/11.
r E S o l V E:
rESciNdir, os contratos administrativos dos servidores, listados abaixo;

Mat. V Nome cargo À contar

5905593 3 faBricio odiNEY dE liMa SilVa aGENTE adMiNiSTraTiVo 30/05/2022

5945643 2 lEoNardo caMPoS oliVEira aGENTE adMiNiSTraTiVo 30/05/2022

5930461 2 lUiZa lara coiado aGENTE adMiNiSTraTiVo 30/05/2022

5958135 1 adErloN da SilVa liMa aGENTE adMiNiSTraTiVo 30/05/2022

57225334 5 HEric GoMES MoUrÃo aGENTE adMiNiSTraTiVo 30/05/2022

5918843 2 Maria da coNcEiÇÃo doS SaNToS oliVEira aGENTE adMiNiSTraTiVo 30/05/2022

5962056 1 STEPHaNY radariNG doS SaNToS frEiTaS aGENTE adMiNiSTraTiVo 30/05/2022

5707099 10 MariNalda do Socorro diaS VilHENa aGENTE adMiNiSTraTiVo 30/05/2022

57190384
 3 laYSE cHriSTiNE MarTiNS SENa dErZE fErrEira ENfErMEiro 30/05/2022

5958187 1 ioNara PaUliNa loBaTo rodriGUES ENfErMEiro 30/05/2022

5959216 1 rUBENildE SilVa doS SaNToS ENfErMEiro 30/05/2022

5958049 1 BrENa MENdES dE SoUSa ENfErMEiro 30/05/2022

5959219 1 ENEida HorTa coSTa ENfErMEiro 30/05/2022

5958034 1 NaYara da cUNHa MaTiaS ENfErMEiro 30/05/2022

5955464 1 claUdia liMa do NaSciMENTo ENfErMEiro 29/05/2022

5927742 2 dHYEllEN daYNara SalES SacraMENTo ENfErMEiro 29/05/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 01.06.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 807507
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adMissÃo de serVidor
.

14º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para 
coNtrataÇÃo teMPorÁria

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos ii e V da consti-
tuição Estadual e,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 347, de 28/04/2022, que 
constituiu a Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado – 
PSS/SESPa.
coNSidEraNdo o não comparecimento após para entrega de documentos 
conforme cronograma do 14º PSS/SESPa divulgado no site www.sipros.
pa.gov.br.
rESolVE:
dESclaSSificar os candidatos relacionados abaixo, conforme Edital, item 
7.3, pelo não comparecimento para entrega de documentos, conforme cro-
nograma divulgado no site (sipros.pa.gov.br).

N° iNscriÇÃo MUNicÍPio FUNÇÃo NoMe do caNdidato

20220225128566 BElÉM adMiNiSTrador rENilSoN frEirE

20220225163624 BElÉM aSSiSTENTE Social GlEidiaNE VallE doS SaNToS

20220225198558 BElÉM coNTador MarcElo aUGUSTo ViaNa PErEira

20220225110842 BElÉM EcoNoMiSTa GEdSoN THiaGo do NaSciMENTo BorGES

2022022501599 BElÉM EcoNoMiSTa ENildo HENriQUES da foNSEca

2022022577679 BElÉM ENGENHEiro clÍNico EdUardo dE carValHo BEZErra

20220225195035 BElÉM ESTaTiSTico GiSEllE SaNJad MaUÉS

2022022590403 BElÉM odoNToloGo aNa Karla da SilVa TaBoSa

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

N° iNscriÇÃo MUNicÍPio FUNÇÃo NoMe do caNdidato Nota

20220225252096 BElÉM adMiNiSTrador fraNcY KEllY carValHo rEiS MaTTa 20.50

2022022549060 BElÉM aSSiSTENTE Social cElicE MarTiNS da SilVa 26,70

20220225291782 BElÉM coNTador SilVaNa criSTiNa MoraES do carMo 16.00

2022022505377 BElÉM EcoNoMiSTa NilToN alVES dE carValHo 15.00

20220225201497 BElÉM EcoNoMiSTa liliaN claUdia da SilVa fEio 12.00

20220225398313 BElÉM ENGENHEiro clÍNico iGor lEaNdro da VEiGa Baia 10.50

20220225182847 BElÉM ESTaTiSTico Maria JUciNETE dE SoUZa PiNHEiro 15.20

20220225215894 BElÉM odoNToloGo MariSTEla EliaS corrEa 23.50

os (s) candidatos (as) convocados (as) deverão comparecer no dia 02 de 
junho de 2022, no Endereço: SESPa sede, sito a Travessa lomas Valenti-
nas, 2.190, sala GcPc, 1º andar – de 09h às 17h, para entrega dos docu-
mentos comprobatórios listados no anexo Vi do Edital (originais e cópias), 
para fins de análise e assinatura dos Termos de Contratação Temporária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 31.05.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 807487

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 641 de 27 de Maio de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/614890.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora iVaNicE do carMo cardoSo, matrícula nº. 54194770/1, cargo 
de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada 
na diretoria desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde, goze de 
licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao 
Triênio de 12.12.2011 a 11.12.2014.

aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.2022 a 30.07.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 01.06.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 034 de 23 de Maio de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2022/527791.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor JoEl corrEa doS SaN-
ToS, matrícula nº. 57233238/1, cargo de agente administrativo, regime 
jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 11º centro regional de Saúde – 
Marabá, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria 
nº. 36/27.05.2015, publicada no doE nº 32.903/11.06.2015, correspon-
dente ao Triênio de 13.09.2010 a 12.09.2013, no período de 01.07.2022 a 
30.07.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 01.06.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 23 de 23 de Maio de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2022/525491.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora MarlENE fariaS doS 
SaNToS, matrícula nº. 6120946/1, cargo de agente de Saúde, regime ju-
rídico de Estatutário Não Estável, lotado no 9º centro regional de Saú-
de – Santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 21/10.08.2020, publicada no doE nº 34.314/17.08.2020, 
correspondente ao Triênio de 01.01.2017 à 31.12.2019, no período de 
04.07.2022 a 02.08.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 01.06.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 638 de 27 de Maio de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 
2022/478740.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora Maria daS GraÇaS 
doS SaNToS crUZ, matrícula nº. 5108799/1, ocupante do cargo de 
odontólogo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no departamento 
de Vigilância Sanitária, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida 
através da PORTARIA Nº 1.188 de 27/09/2021, publicada no Diário Oficial 
do Estado do Pará n°. 34.722 de 04/10/2021, correspondente ao Triênio 
de 01/11/2007 a 31/10/2010, no período de 01/06//2022 a 30/06/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 01.06.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 19 de 17 de aBriL de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/342634.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora criSTiaNE aNdrEa oliVEira da SilVa MESQUiTa, matrícula 
nº. 57191719/2, cargo de Técnico de Enfermagem, regime jurídico de Es-
tatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 31.10.2011 
à 30.10.2014.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.06.2022 a 16.07.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 01.06.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.



22  diário oficial Nº 34.992 Quinta-feira, 02 DE JUNHO DE 2022

Portaria Nº 640 de 27 de Maio de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/327910.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora VEra lUcia TaBoSa, matrícula nº. 54191742/1, cargo de 
agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na 
divisão de Medicamentos e Material Técnico, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 19.07.2014 
a 18.07.2017.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 04.07.2022 a 02.08.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 01.06.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 649 de 30 de Maio de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2022/518104.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora ErcÍlia SaNToS 
PErEira, matrícula nº. 720143/1, cargo de Enfermeiro, regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, lotada no departamento de auditoria em Saúde, goze 
de licença Prêmio, que lhe foi por meio da PorTaria Nº 1.492/19.11.2021, 
publicada no doE nº 34.777/26.11.2021 correspondente ao Triênio de 
13.06.1995 a 12.06.1998, no período de 01.07.2022 a 30.07.2022, no 
total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 01.06.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 036 de 27 de Maio de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/487050.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Maria dE JESUS SilVa PiMENTEl, matrícula nº. 5743745/1, 
cargo de Enfermeiro, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º 
centro regional de Saúde – Marabá, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 23.12.2016 a 22.12.2019.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.07.2022 a 13.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 01.06.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 652 de 31 de Maio de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/383266.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora lUcia HElENa MarTiNS TaVarES MoNTEiro, matrícula nº. 
57174892/1, Enfermeiro, lotada na diretoria Técnica, goze 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 01.09.2012 a 31.08.2015.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.07.2022 a 29.08.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 01.06.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 651 de 31 de Maio de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/62108.

rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora aNGEla Maria SoUZa 
araGao, matrícula nº. 122238/1, Enfermeiro, lotada na Unidade de reabi-
litação psicossocial, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 1.347/21.10.2021, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 34.746/25.10.2021, correspondente ao Triênio de 01.09.2007 a 
31.08.2010, no período de 04.07.2022 a 02.08.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 01.06.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 807572

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 654 de 01 de JUNHo 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

57206955/1 alaNa MarTa aNdradE da coSTa aGENTE dE arTES 
PraTicaS

21/01/2022 a 
27/01/2022

90329 – 
22/05/2022

57205782/2 Maria EliSa TEiXEira coSTa ENfErMEiro 05/02/2022 a 
11/02/2022

90661 – 
27/05/2022

57207323/1 adNilSoN coUTiNHo PErEira TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

07/02/2022 a 
13/02/2022

90663 – 
27/05/2022

5896145/1 JaNiElE MorEira rolaNd TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

03/02/2022 a 
09/02/2022

90665 – 
27/05/2022

57207334/1 fraNciEdE SaNToS fErrEira TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

09/02/2022 a 
13/02/2022

90668 – 
27/05/2022

54182236/2 aNa MarY BarBoSa NaSciMENTo TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

07/02/2022 a 
16/02/2022

90655 – 
27/05/2022

54184722/2 fraNcYNETE MElo E SilVa PSicoloGo 07/02/2022 a 
13/02/2022

90664 – 
27/05/2022

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 01/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 807166

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao terMo de eXecUÇÃo 
desceNtraLiZada Nº 07/2019 - 

Processo N° 2021/1423149.
ParTES: SESPa E SEdoP
do oBJETo: o presente 5º Termo aditivo tem por objetivo a suplementa-
ção no valor de r$ 958.725,89 (Novecentos e cinquenta e oito mil, sete-
centos e vinte e cinco reais e oitenta e nove reais) passando o valor total do 
TEd 07.19 para r$ 62.976.768,23 (Sessenta e dois milhões, novecentos e 
setenta e seis mil, setecentos e sessenta oito reais e vinte três centavos) 
para atender a execução do objeto inicialmente pactuado.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: 7582, Elemento de despesa: 449051 e 
fonte de recurso: 0103 / 0303 / 0130 / 0330 / 0101 / 0301.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no 
Termo de Execução descentralizada nº 07.2019 não alteradas por este 
Termo aditivo.
daTa da aSSiNaTUra: 01/06/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de  03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 807107
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FÉrias
.

Portaria N° 658 de 01 de JUNHo 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 que dispõe os 
arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo 
o processo 2022/41435;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 15 (quinze) dias de férias regulamentares, a servidora 
Nara HElENa MiraNda dE carValHo, matricula nº 5896924/1, lotada 
no 5º centro regional de Saúde, no período de 15.09.2022 a 29.09.2022, 
referente ao período aquisitivo de 02 de janeiro de 2021 a 01 de janeiro de 
2022, interrompidas através da PorTaria Nº 100/13.01.2022, publicada 
no doE nº 34.830/14.01.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 01.06.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 807710

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 656 de 01 de JUNHo de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Porta-
ria nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo 
2022/657188;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora roSalBa 
aMaral PiNESE, identidade funcional 2010690/1, ocupante do cargo de 
aGENTE dE SaÚdE, lotada no 1º centro regional de Saúde-caps icoaraci, 
no período de 27 de junho de 2021 a 26 de julho de 2021, referente ao 
período aquisitivo de 16 de março de 2021 a 15 de março de 2022, con-
cedidas através da Portaria coletiva nº 505/10.05.2021, publicada no doE 
nº. 34.968 de 12.05.2021.
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 01.06.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 807576
Portaria Nº. 657 de 01 de JUNHo de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Porta-
ria nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo 
2022/631979;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora MariliNia 
TorrES caMPoS, identidade funcional 5118409/1, ocupante do cargo de 
daTiloGrafo, lotada no 1º centro regional de Saúde-caps amazônia, 
no período de 01 de junho de 2021 a 30 de junho de 2021, referente ao 
período aquisitivo de 30 de março de 2021 a 29 de março de 2022, con-
cedidas através da Portaria coletiva nº 505/10.05.2021, publicada no doE 
nº. 34.968 de 12.05.2021.
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 01.06.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 807592

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 653 de 01 de JUNHo de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/671365.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora liaNE coElHo Garcia PESSoa, ocu-
pante do cargo de Técnico de Enfermagem, id. funcional nº 57205205/1, 
lo tada no centro Saúde - cremação/atenção Psicossocial, a contar de 
13/05/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de seu irmão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 01/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria coLetiVa Nº 655 de 01 de JUNHo 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;
rESolVE:
coNcEdEr, licença assistência, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

57190485/1 VaNESSa dE SoUZa GUiMaraES farMacEUTico Bio-
QUiMico

03/01/2022 até 
07/01/2022

90291 – 
22/05/2022

57175912/2 lUciaNE do Socorro MoraES 
PErEira ENfErMEiro 07/03/2022 até 

31/03/2022
89354 – 

29/04/2022

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 01/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 807140
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de saÚde PÚBLica - sesPa
16º Processo seLetiVo siMPLiFicado 

Para coNtrataÇÃo teMPorÁria
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos ii e V da consti-
tuição Estadual e,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 347, de 28/04/2022, que constituiu 
a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.
coNSidEraNdo o item 7.3 do Edital nº 003/2022 – SESPa, quanto ao não 
comparecimento dentro dos prazos estabelecidos.
r E S o l V E:
1. dESclaSSificar os candidatos relacionados abaixo, por não compare-
cimento, conforme o item 7.3 do Edital nº 003/2022.

N° inscrição Município Função Nome do candidato
20220248388642 BElÉM aNaliSTa dE SiSTEMa iGor fEliPE MENdES caSTro
20220248429678 BElÉM MÉdico rENilda roda MENdES
20220248429718 BElÉM MÉdico alEXaNdrE MaUÉS da coSTa

1. coNVocar os candidatos relacionados abaixo, dentro da ordem de clas-
sificação para o respectivos locais.

N° inscrição Município Função Nome do candidato Nota final

2022024849521 BElÉM aNaliSTa dE SiSTEMa JoNaTHaS da SilVa MaToS 19,30

20220248287518 BElÉM MÉdico ESdraS EdGar BaTiSTa PErEira 14,80

os candidatos aprovado no certame para comparecimento no dia 03 de ju-
nho de 2022, aos locais para o quais foram classificados (o endereço estará 
disponível na página do certame) – de 09h às 17h, munidos dos documen-
tos comprobatório listados no anexo Vi do Edital (originais e cópias), para 
fins de análise e assinatura dos Termos de Contratação Temporária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE, GaBiNETE do SEcrETário 
dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 01.06.2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 807715

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 89 de 30 de Maio de 2022
dETErMiNar a servidora daNiEllE NaZarE SalGado MaMEdE PaNToJa, 
matrícula nº 5897337-1, ocupante do cargo de BioMÉdico, lotada no la-
boratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 20 de 
junho de 2022 a 19 de julho de 2022, referente ao Triênio de 16/01/2012 
a 15/01/2015.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 807683
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errata
.

errata de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico 05/2022, diÁrio oFiciaL Nº 34.978 de 23 
de Maio de 2022, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de Material Permanente – EQUiPaMENToS- (PUrifica-
dor dE áGUa), para atender as necessidades deste lacEN-Pa, de acordo 
com as diversas especificações, contidas no Anexo I-A do Edital.
oNde se LÊ: daTa da aBErTUra: 02/06/2022.
Leia-se; daTa da aBErTUra: 13/06/2022.
PrEGoEira: SiMoNE SErrÃo
lacEN-Pa

Protocolo: 807169

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 04/2022
Pae Nº: 1331193/2021
oBJETo É: aquisição de insumos, para análises microbiológicas de amos-
tras de água- kits Enzimáticos, com a finalidade de atender as necessida-
des do laboratório central do Estado do Pará
EMPrESa: idEXX BraSil laBoraTorioS lTda– cNPJ: 00.377.455/0001-
20, Valor: r$ 975.727,00 (novecentos e setenta e cinco mil setecentos e 
vinte e sete reais), fUNdaMENTo: art. 25, inciso i da lei federal nº 8.666/93.
Programa de trabalho: 10.305.1507-8882
fonte de recurso: 0149002221
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008882c
Belém (Pa), 01 de junho de 2022.
ordENador: alBErTo SiMÕES JorGE JÚNior

Protocolo: 807596

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

o diretor Geral do LaceN, sr. aLBerto siMÕes JorGe JUNior, ra-
tiFica o ato da comissão Permanente de licitação do lacEN- laBora-
TÓrio cENTral do ESTado do Pará, do ato declaratório de iNEXiGi-
BilidadE dE liciTaÇÃo 04/2022, cujo objeto é: aquisição de insumos, 
para análises microbiológicas de amostras de água- kits Enzimáticos, com 
a finalidade de atender as necessidades do Laboratório Central do Estado 
do Pará, através da Empresa: idEXX BraSil laBoraTorioS lTda– cNPJ: 
00.377.455/0001-20, no valor de r$ 975.727,00 (novecentos e setenta 
e cinco mil setecentos e vinte e sete reais ), com fundamento no art. 25, 
inciso i da lei federal nº 8.666/93.
Belém (Pa), 01 de junho de 2022.
ordENador: alBErTo SiMÕES JorGE JÚNior

Protocolo: 807602

diÁria
.

Portaria Nº 88 de 30/05/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: rEaliZar MoNiToraMENTo da PráTica da BaciloScoPia E 
cUlTUra dE oGaWa NoS laBoraTÓrioS PÚBlicoS E/oU PriVadoS do 
MUNicÍPio.
Período da viagem: 13 a 15/06/2022.
Quantidade: 2 e ½ (duas e Meia).
origem: Belém – Pa.
destino: Barcarena-Pa.
Servidores: Maria luiza cunha Patello / Mat. 5156220-1/ Biomédico.
Simone Maria Marcelo Moraes / Mat. 5761964-1 / Téc. Patologia clínica
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 807663

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

errata
.

errata
Fica retiFicado Na errata da PUBLicaÇÃo a aUsÊNcia do 
NoMe da direÇÃo do 1º crs/sesPa , PUBLicado No doe Nº No 
34.990 de 01 de JUNHo de 2022.
oNde se LÊ:
o diretor do 1° centro regional de Saúde no uso de suas atribuições legais 

resolve:
Considerando o fim do exercício financeiro/orçamentário de 2021 e a de-
mora no repasse orçamentário no exercício 2022, para prosseguimento da 
presente demanda, acarretando o fim do prazo de execução contratual.
resolve:
Pelo cancelamento do contrato 04/2022, entre 1º centro regional de saú-
de/SESPa e a empresa PlaNalTo coMÉrcio E SErViÇoS lTda cNPJ No 
06.072.499/0001-29 que tem por objeto a contratação de empresa de 
engenharia especializada para realizar o serviço de reparo no imóvel onde 
funciona rESidÊNcia TEraPÊUTica caPS rENaScEr unidade de abran-
gência do 1o crS/SESPa, com Vigência: 31/01/2022 à 30/04/2022 origi-
nado no processo no 2020/922268 referente à carta convite no 05/2021.
Leia-se :
o diretor do 1° centro regional de Saúde no uso de suas atribuições legais 
resolve:
Considerando o fim do exercício financeiro/orçamentário de 2021 e a de-
mora no repasse orçamentário no exercício 2022, para prosseguimento da 
presente demanda, acarretando o fim do prazo de execução contratual.
resolve:
Pelo cancelamento do contrato 04/2022, entre 1º centro regional de saú-
de/SESPa e a empresa PlaNalTo coMÉrcio E SErViÇoS lTda cNPJ No 
06.072.499/0001-29 que tem por objeto a contratação de empresa de 
engenharia especializada para realizar o serviço de reparo no imóvel onde 
funciona rESidÊNcia TEraPÊUTica caPS rENaScEr unidade de abran-
gência do 1o crS/SESPa, com Vigência: 31/01/2022 à 30/04/2022 origi-
nado no processo no 2020/922268 referente à carta convite no 05/2021.
BElÉM, 01 dE junho dE 2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 807151

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 008/3ºcrs/sesPa/2022 – Processo Nº 2022/495016
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática (com-
putadores, monitores, impressoras, notebooks, estabilizadores, nobreaks, 
etc.), com fornecimento de peças caso necessário, atualização de progra-
mas, drivers, remoção de vírus, conexão de internet, limpeza e lubrificação 
de equipamentos, por um período de 06 (seis) meses, para atender as 
necessidades deste 3º centro regional de Saúde/SESPa, conforme condi-
ções, quantidades, prazos e exigências estabelecidos no Edital da cotação 
identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição.

iteM descriÇÃo/
esPeciFicaÇÃo

ideNtiFi-
caÇÃo cÓd. 

siMas
aPres. QUaNti-

dade
VaLor 
totaL

01

Serviço de manutenção preventiva e corretiva 
em equipamentos de informática (computadores, 

monitores, impressoras, notebooks, estabilizadores, 
nobreaks, etc.), com fornecimento de peças, caso ne-
cessário, atualização de programas, drivers, remoção 
de vírus, conexão de internet, limpeza e lubrificação 

de equipamentos.

21460-4 UNd. 01 r$ 8.450,00

data de assinatura: 30/05/2022.
Vigência: 30/05/2022 a 29/11/2022.
o valor: r$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais).
dotação orçamentária:
P.i: 4120008338c
PTrES: 908338
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0103000000
ação: 244054
coNTraTada: EliaNE dE caSTro lEiTE | cNPJ: 22.920.038/0001-15
ordENador: Mário MoraES cHErMoNT filHo – diretor regional/3º 
crS/SESPa – PorTaria Nº 1.519/2021-ccG de 30 de setembro de 2021 
– Matrícula: 5912309/2.

Protocolo: 807677
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 005/3ºcrs/sesPa/2022

Processo administrativo n° 2022/308134
o 3º crS/SESPa, através de sua pregoeira, comunica que realizará lici-
tação, na modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo MENor 
PrEÇo Por iTEM, conforme descrição abaixo:
oBJETo: escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de PNEUS, 
visando atender as necessidades da frota de veículos oficiais deste 3º Cen-
tro regional de Saúde/SESPa, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 14 de junho de 2022.
Hora dE aBErTUra: 09:30h (horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasnet.gov.br
UaSG: 926012 (3º crS/SESPa).
diViSÃo adMiNiSTraTiVa/3º crS/SESPa
fonte: 0103000000
Elementos de despesa: 339030
Pi: 4120008338c
PTrES: 908338
diViSÃo dE ViGilÂNcia EM SaÚdE/3º crS/SESPa
fonte: 0149001435
Elementos de despesa: 339030
Pi: 1040008302c
PTrES: 908302
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o Edital nos si-
tes: www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente ao pregoeiro 
responsável, através do e-mail licitacao.3crs@hotmail.com
castanhal (Pa), 01 de junho de 2022.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
diretor regional/3º crS/SESPa

Protocolo: 807726

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 573 de diÁrias de 01/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar junto aos técnicos de referência das Vigilâncias Epide-
miologicas  das instituições Hospitalares Municipais capacitação/atualiza-
ção no SiVEP Gripes  das sÍmdromes respiratórias agudas graves (SraG).
origem: castanhal –Pará
destino: inhangapí -Pa-Brasil | Período: 09 e 10 /06/2022 |
Servidoras: Ellen rose dos Santos lima cargo: Enfermeira cPf- 
637.282.902-97 mat. 57198168
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 807142
Portaria Nº 572 de diÁrias de 01/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar junto aos técnicos de referência das Vigilâncias Epide-
miologicas  das instituições Hospitalares Municipais capacitação/atualiza-
ção no SiVEP Gripes  das sÍmdromes respiratórias agudas graves (SraG).
origem: castanhal –Pará
destino: curuçá -Pa-Brasil | Período: 02 e 03 /06/2022 |
Servidoras: Ellen rose dos Santos lima cargo: Enfermeira cPf- 
637.282.902-97 mat. 57198168
luciana do Socorro Neves duarte cargo: ag. administrativo cPf- 
680.696.852.04 mat. 57190872
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 807139
Portaria Nº 576 de diÁrias de 01/06/2022
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 junto aos técnicos de 
referência das Vigilâncias Epidemiologicas  das instituições Hospitalares 
Municipais capacitação/atualização no SiVEP Gripes  das sÍmdromes res-
piratórias agudas graves (SraG).
origem: castanhal –Pará
destino: inhangapí -Pa-Brasil | Período: 09 e 10 / 06/2022
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes cargo: motorista cPf- 
410.549.542.91 mat. 57206406/1
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 807170
Portaria Nº 575 de diÁrias de 01/06/2022
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 junto aos técnicos de 
referência das Vigilâncias Epidemiologicas  das instituições Hospitalares 
Municipais capacitação/atualização no SiVEP Gripes  das sÍmdromes res-
piratórias agudas graves (SraG).

origem: castanhal –Pará
destino: curuçá -Pa-Brasil | Período: 02 e 03 /06/2022 |
Servidor: Benedito José lima da Silva  cargo: mtotrista cPf- 233.862.232.49 
mat. 5705304/1
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 807165
Portarias Nº 577 e 578 de diÁrias de 01/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Reunião técnica junto aos profissionais de saúde e operadores 
dos sistemas do E-GESTor, E-SUS E SiScaN.
origem: castanhal – Pará
destino: São João da Ponta Periodo: 08/06/2022
Servidores: andréia ferreira dos Santos Botelho cargo: Enfermeira cPf- 
603.856.962.91 mat. 57197210
Vítor fernandes Pereira cargo: motorista cPf- 173.260.952.72 mat. 1086516
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 807220
Portarias Nº 579 de diÁrias de 01/06/2022
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 Elaboração de Edital e Termo de referência –Pre-
sencial, o qual será realizado pela Escola de governo do Pará (EGPa) Em Belém.
origem: castanhal – Pará
destino: Belém  Periodo: 06 a 10 /06/2022
Servidora: luciana do Socorro Neves duarte cargo: ag. administrativo 
cPf- 680.696.852.04 mat. 57190872
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 807244

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 019, de 31 de Maio de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii/Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1999, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- considerando a Portaria GM/MS nº 339 de 04 de março de 2013, que 
redefine o Componente Ampliação do Programa de Requalificação de Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS);
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional- 
Metropolitana iii, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 25 de Maio de 2022.
resolve:
art. 1 º - aprovar por unanimidade a proposta de ampliação da UBS de 
cafezal no município de Magalhães Barata.
art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 31 de maio de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 807644
coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 018, de 31 de Maio de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii/Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1999, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- considerando a Portaria GM/MS nº 937 de 05 de maio de 2022, que ins-
titui o Programa Cuida Mais Brasil para o ano de 2022, com a finalidade de 
aprimorar a assistência à Saúde materno-infantil e da mulher no âmbito da 
atenção Primária à Saúde;
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional- 
Metropolitana iii, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 25 de Maio de 2022.
 resolve:
art. 1 º - aprovar por unanimidade o projeto de implantação do Programa 
cuida Mais Brasil, no município de castanhal.
art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 31 de maio de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 807632
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coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 015, de 31 de Maio de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii/Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1999, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- considerando a Portaria GM/MS nº 3088, de 23/12/2011 que reformula a 
rede de atenção Psicossocial;
- considerando a Portaria GM/MS nº 3089, de 23/12/2011 que estabelece 
novo tipo de financiamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional- 
Metropolitana iii, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 25 de Maio de 2022.
resolve:
art. 1 º - aprovar por unanimidade o projeto de implantação de um centro 
de atenção Psicossocial infantojunvenil – (caPSi) no município de castanhal.
art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 31 de maio de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 807584
coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 017, de 31 de Maio de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii/Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1999, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- considerando a Portaria GM/MS nº 3588, de 21/12/2017 que altera as 
Portarias de consolidação nº 03 e nº 06 de 28/09/2017, para dispor sobre 
a rede de atenção Psicossocial e dá outras providências;
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional- 
Metropolitana iii, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 25 de Maio de 2022.
resolve:
art. 1 º - aprovar por unanimidade o projeto de implantação de 08 (oito) 
leitos psiquiátricos no Hospital Municipal de Urgência e Emergência dra. 
Maria laise Moreira Pereira lima (HMc) no município de castanhal.
art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 31 de maio de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 807626
coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 016, de 31 de Maio de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii/Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1999, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- considerando a Portaria GM/MS nº 3088, de 23/12/2011 que reformula a 
rede de atenção Psicossocial;
- considerando a Portaria GM/MS nº 3089, de 23/12/2011 que estabelece 
novo tipo de financiamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional- 
Metropolitana iii, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 25 de Maio de 2022.
resolve:
art. 1 º - aprovar por unanimidade o projeto de implantação de um centro 
de atenção Psicossocial – caPS i, no município de São francisco do Pará.
art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 31 de maio de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 807612

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº37 de 31 de Maio 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/643319
rESolVE:
designar o servidor irnando Siqueira da Trindade, Matrícula: 5895988/1 
ocupante do cargo de Enfermeiro, lotado no 9° centro regional de Saúde 
para substituir a direção desta divisão de organização controle e ava-
liação do 9º crS/SESPa, Nairsen Batista Mota, sem ônus, no período de 
30/05/2022 e 02/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 01 de Junho de 2022
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ºcrS/SESPa

Protocolo: 807208

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria N° 262/2022, de 31/05/2022
Portaria individual
Objetivo: Participar da oficina de Planejamento em Saúde e Planejamento 
regional integrado
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 5088941-2/ Socorro dE JESUS GoMES MoTa (diretora da 
doca) / 6,5 diárias (completa) de 05/06/2022 a 11/06/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 807611
Portaria N° 263/2022, de 31/05/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para participar da oficina 
de Planejamento em Saúde e Planejamento regional integrado
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 0498865/ adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 6,5 diárias 
(completa) de 05/06/2022 a 11/06/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 807621

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

sisteMa ÚNico de saÚde
11º ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria Nº 038 de 01 de JUNHo de 2022
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrETaria dE ESTado dE SaUdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a 
concessão e aplicação de suprimento de fundos.
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rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo Suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo Tribunal de contas do Estado.

NoMe carGo MatricULa cPF

daYaNE dE MElo SilVa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo 5942517/1 993.959.672-34

Projeto atividade Natureza da despesa fonte Valores

4120008338 3390-39 0103000000 r$ 5.307,05

ToTal da dESPESa r$ 5.307,05

irlaNdia da SilVa GalVÃo
diretora 11º crS/SESPa
PorTaria Nº 1.650/2020-ccG

Protocolo: 807217
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
sisteMa ÚNico de saÚde

11º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria Nº 039 de 01 de JUNHo de 2022
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrETaria dE ESTado dE SaUdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a 
concessão e aplicação de suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo Suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo Tribunal de contas do Estado.

NoMe carGo MatricULa cPF

raiMUNda rocHa fErrEira aGENTE dE arTES 
PraTicaS 54192850/1 396.113.452-91

Projeto atividade Natureza da despesa fonte Valores

1040008306 3390-33 0103000000 r$ 283,00

ToTal da dESPESa r$ 283,00

irlaNdia da SilVa GalVÃo
diretora 11º crS/SESPa
PorTaria Nº 1.650/2020-ccG

Protocolo: 807640

.

.

errata
.

errata
oNde-se LÊ
27 dE Maio dE 2022 diário oficial Nº 34.985 - PaGiNa 33
PorTaria Nº 127 dE 24 dE Maio dE 2022
onde se lê.
Servidora claudeane alves lima de carvalho cargo : Motorista
Leia-se
Servidora claudeane alves lima de carvalho cargo: agente de artes Pratica
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 807527

coNtrato
.

eMPeNHo
cotaÇÃo eLetrÔNica nº 001/2022 – 11º - crs
Empenho n°: 2022NE00116
data do Empenho: 17/03/2022
Exercício: 2022
Processo nº 2021/1043460
Classificação do Objeto: Aquisição de Serviço
aquisição de Materiais de Equipamento de Proteção individual, para suprir 
a demanda da divisão Vigilância em Saúde deste centro regional
Valor Total: r$ 4.502,00 (quatro mil e quinhentos e dois reais)
responsável pelo acompanhamento: Telma Pereira Negreiros
doTaÇÃo orÇaMENTaria
Projeto atividade: 1040008302
Natureza da despesa: 3390-30
fonte de recurso: 0149001435
Nome: coMErcial Jr EirEli
cNPJ: 10.459.614/0001-90
Endereço: aVENida dUQUE dE caXiaS, 1203 - Marco cEP.66093-029 
BElEM-Pa
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ: 05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05, Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.
ordENadora: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 807469

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 016 de 01 de Junho de 2022
a diretora do 12ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições legais, através da 
PorTaria Nº 1.700 de 23.11.2021, e;
considerando lei Nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, que dispõe so-
bre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências;
considerando a lei Nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre 
a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
resolve:
i – designar o servidor Emílio fernando de carvalho Moraes Netto (Mat. 
5832314-2) como coordenador de Saúde Mental do 12º centro regional 
de Saúde / SESPa.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE E PUBliQUE-SE.
GaBiNETE da dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 01 
de Junho de 2022
Jucirema de Souza Gomes
diretora do 12ºcrS/SESPa
PorTaria Nº 1.700/23.11.2021

Protocolo: 807636

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 297 de 01 de Junho de 2022.
Nome: olívia cristina dias ferreira.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57205107-2.
cPf: 702.928.332-53.
Período: 06 a 09.06.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Bannach e redenção.
objetivo: realizar capacitação de acidentes de material biológico com equi-
pe do centro de referência em saúde do trabalhador - cErEST
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa

Protocolo: 807197
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 427/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
designar os servidores desta autarquia, alESSaNdra rodriGUES ca-
ValEiro dE MacEdo, biomédica, matrícula nº 5955946/1 e no seu im-
pedimento JUlio cEZar fErNaNdES GalENdE, administrador, matrícula 
nº 146, ambos lotados no centro de análises clínicas do Hospital ophir 
Loyola, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 090/2022 – 
HOL, firmado com a empresa DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA, cujo objeto é a Aquisição de insumos, a fim de abastecer o setor 
de imunologia do centro de análises clínicas/Hol com o fornecimento de 
aparelhos em comodato, para o período de 12 (doze) meses. Processo nº 
2021/595353.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 807199

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 090/2022-HoL
objeto: aQUiSiÇÃo de iNSUMoS, a fiM dE aBaSTEcEr o SETor dE iMU-
NoloGia do cENTro dE aNáliSES clÍNicaS/Hol.
Valor Global: r$ 605.702,00 (seiscentos e cinco mil e setecentos e dois reais)
data assinatura: 30/05/2022
Vigência: 30/05/2022 até 29/05/2023.
Saldo da aTa de registro de Preços nº 023/2021 – Pregão nº 064/2021 - 
Processo nº 2022/595353
orçamento: 10.302.1507.8880. 339030 fonte: 0103/0269
contratado: diaGNocEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda, com sede na 
rua duarte coelho n° 399 – Galpão f, Paupina, fortaleza/cE, cEP: 60.873-
665 fone: (85) 3462-3600 / 3264-4770 / 99955-8879, E-mail: diagnocel@
diagnocel.com.br, inscrita no cNPJ sob o nº 01.490.595/0001-73.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 807198

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°073/2022 – HoL

srP Nº039/2022
objeto: fornecimento do medicamento MicafUNGiNa
data da abertura: 14/06/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 01 de junho de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 807410

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 028/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 01/06/2022
Empresa contratada: acVG coNSTrUÇÕES EirEli - EPP
Valor Total: r$ 1.358.527,28 (um milhão, trezentos e cinqüenta e oito mil, 
quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos).
objeto: contratação em caráter emergencial, para execução de obra de 
reforma e adequação de sala para instalação do equipamento angiógrafo, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos e consecutivos.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei n° 8.666/93
Processo nº 2022/342813
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8289 foNTE: 0301. ElEMENTo dE 
dESP: 4490.39. aÇÃo: 274999
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 807518

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 028/2022-HoL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 028/2022, em 
favor da empresa acVG coNSTrUÇÕES EirEli - EPP
objeto: contratação em caráter emergencial, para execução de obra de 
reforma e adequação de sala para instalação do equipamento angiógrafo, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos e consecutivos.
Processo nº 2022/342813
Valor Total: r$ 1.358.527,28 (um milhão, trezentos e cinqüenta e oito mil, 
quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos).
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 807568

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
adMiNistratiVo N.º 045/2022

Processo: 2021/158931
coNTraTada: aMaZoN MEdical carE EirEli
JUSTificaTiVa: com base no artigo 65§8° da lei federal n° 8.666/93 e 
considerando os termos do contrato administrativo n° 045/2022 – Hol 
realiza-se o presente apostilamento, cujo objetivo é a alteração do dis-
posto da cláusula quarta do instrumento originário de contrato que trata 
da dotação orçamentária, para incluir nova fonte de recursos, conforme 
descrição abaixo:
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 fonte: 0103/0269/0301/0130
daTa da aSSiNaTUra: 24/05/2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 807182

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo de coNtrato
terMo de rescisÃo de coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 104/2021-HoL
data assinatura: 01/06/2022
Processo nº: 2021/673658
Justificativa: considerando as razões de interesse público exaradas pela 
autoridade 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 
09/05/2022, o coNTraTo adMiNiSTraTiVo nº 104/2021–Hol, oriundo 
do Pregão n.º 103/2021, cujo objeto é contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços médicos em Unidade de Terapia intensiva 
adulto (Plantão Médico, atenção Horizontal e responsável Técnico), para 
atender ao período de 12 (doze) meses.
contratado iNTENSiVa GESTÃo dE SErViÇoS MÉdicoS lTda
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 807125

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 510/2022/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 2022/206292
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor MarcElo cardoSo coSTa aNGEliM fro-
Ta, matrícula: 80846258-5, cargo: Gerente de Estrutura fisico funcio-
nal, lotada na Gerência de Estrutra fisico-funcional/GEfff, Telefone: 
(91)98286-2449, E-mail: marcelo.frota@santacasa.pa.gov.br, para exer-
cer o encargo de fiscal do contrato nº 147/2022/fScMP, oriundo do PE 
SRP 014/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fScMP com a empresa EMPrESa MÓVEiS aNdradE - iNdUSTria 
E coMÉrcio dE MÓVEiS HoSPiTala-rES lTda, cNPJ: 04.910.323/0001-
73, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MoBiliário adMiNiSTraTiVo E 
HoSPiTalar.
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ii - dESiGNar os servidores:
cElSo iraN PUGET BoTElHo - Matrícula: 54181585-3, cargo: administra-
dor, lotado na coordenação de Patrimônio/cPaT, telefone (91)98114-3135, 
E-mail: celso.botelho@santacasa.pa.gov.br, e carloS JoSÉ QUEiroZ JU-
Nior, Matrícula: 5957140-1, cargo: coordenador, lotado na coordenação 
de infra-estrutura/ciNf, telefone (91)99176-8080, E-mail: carlos.junior@
santacasa.pa.gov.br,
para na ausência do titular, exercerem o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 24 de maio de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 807216
Portaria Nº 527/2022 - cPad/Pres/FscMP

o Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, desig-
nada pela Portaria nº523 /2022 – cPad/PrES/fScMP, de 26 de maio de 
2022, publicado no doE n.º34.987, de 30 de maio de 2022, expedida pela 
sr. BrUNo MENdES carMoNa, Presidente da fundação Santa casa de Mi-
sericórdia do Pará, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto 
no § 1º do art. 205 da lei nº 5.810/1994.
rESolVE:
dESiGNar Joyce anne Souza do Nascimento aguiar, agente de artes Prá-
ticas, Matrícula nº 57175707/1 para, sob compromisso, desempenhar as 
funções de secretária da referida comissão.
Maria celeste Nazaré almeida
Presidente do Pad nº 2018/572833

Protocolo: 807286
Portaria Nº 511/2022/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 2022/108346
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora cÍNTia GaMa SalES, matrícula: 57196393-
1, cargo: Engenheira civil, lotada na coordenação de infra-Estrutura/
ciNf, telefone (91)98761-3072, E-mail: cintia.gama@hotmail.com, para 
exercer o encargo de fiscal do contrato nº 152/2022/fScMP, oriundo do 
PE 025/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fScMP com a empresa EMPrESa M V c dE MElo ENGENHaria ME, 
cNPJ: 28.214.953/0001-71, tendo como objeto a coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada EM lEVaNTaMENTo, ElaBoraÇÃo E aProVaÇÃo 
dE ProJETo (BáSico E EXEcUTiVo) E PlaNilHa dE cUSToS dE SiSTE-
Ma dE aNcoraGEM, Para o PrÉdio cENTENário da fUNdaÇÃo SaNTa 
caSa dE MiSEricÓrdia - fScMP.
ii - dESiGNar a servidora lÍliaN roSa SaraiVa MiraNda, Matrícu-
la: 54193892-2, cargo: Engenheira de Segurança do Trabalho, lotado 
na coordenação Saúde do Trabalhador/cSaT, telefone (91)98214-4902, 
E-mail: gsat.fscmpa@santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, 
exercerem o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 30 de maio de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 807520

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Partes: Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e LaÉrcio 
Barata eLeres, autorizado através do Processo nº 2021/271462, não 
acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: aGENTE dE arTES PráTicaS.
data da admissão: 01/06/2022.
Vigência contratual: 01/06/2022 à 27/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 01 de Junho de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 807618

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 492/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 18 de Maio de 2022.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos da tramitação do Processo nº 2022/574766;
rESolVE:
dESiGNar, o servidor crEUSa BarBoSa doS SaNToS TriNdadE, id. 
funcional nº 5794153/2, para responder como assessor da diretoria de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da desta fundação, a contar de 01/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 18 de maio de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 807214

errata

errata da PUBLicaÇÃo: 806504, diÁrio oFiciaL 
Nº 34.990 de 01/06/2022

Nº do Pae
coNTraTada: NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda; cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00
oNde se LÊ: PaE: 637772/2022
Leia-se: PaE: 637774/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 807164

coNtrato

coNtrato: 147/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MoBiliário adMiNiSTraTiVo E HoSPiTalar
Valor: r$ 1.281.376,53
data de assinatura: 24/05/2022
Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023
PE 014/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/206292
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 449052.
contratado: MÓVEiS aNdradE - iNdÚSTria E coMÉrcio dE MÓVEiS 
HoSPiTalarES lTda; cNPJ/Mf n.º 04.910.323/0001-73
Endereço: av. União, S/N, Qd.110, lote 01, Garavelo residencial Park, 
aparecida de Goiânia/Go, cEP:74.930-600
Telefone: (62) 3588.2646
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 807515
coNtrato: 152/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM lEVaNTaMENTo, 
ElaBoraÇÃo E aProVaÇÃo dE ProJETo (BáSico E EXEcUTiVo) E Pla-
NilHa dE cUSToS dE SiSTEMa dE aNcoraGEM, Para o PrÉdio cENTE-
Nário da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia - fScMP
Valor: r$195.000,00
data de assinatura: 30/05/2022
Vigência: 30/05/2022 a 30/05/2023
PE 025/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/108346
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289
foNTES dE rEcUrSo: 0103, 0101, 0269 e seus respectivos superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339039 e 449039
contratado: M V c dE MElo ENGENHaria ME; cNPJ/Mf 
n.º 28.214.953/0001-71
Endereço: Passagem amazonas Nº 31-a - JUrUNaS, cEP: 66.040-040, BElÉM/Pa
Telefone: (91) 99125-3550
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 807516

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 017/2022
Às 09:01 horas do dia 31 de maio de 2022, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
372649/2022, Pregão nº 017/2022.
Empresa vencedora: f cardoSo E cia lTda - cNPJ: 04.949.905/0001-63.
Valor Global: r$ 3.720.000,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 807187
..

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2022-HeMoPa
a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HEMo-
Pa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNico pelo 
critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo de disputa aBErTo.
oBJETo: contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servi-
ços de Manutenção Preventiva e corretiva na Subestação de Energia Elé-
trica, instalada no Edifício Sede da fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 14/06/2022
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Hora da aBErTUra: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000, 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 807428

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2022
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela Portaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação do Pregão 
Eletrônico Nº 024/2022 referente ao Processo Eletrônico nº 2021/1288040 
– aquisição de forNo MicrooNdaS iNdUSTrial Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES do rEfEiTÓrio E coPa doS doadorES do HEMocENTro 
coordENador da fUNdaÇÃo HEMoPa.
iTEM ÚNico – EMPrESa: alloY coMErcio dE MaQUiNaS E EQUiPaMEN-
ToS EirEli. cNPJ: 11.488.758/0001-37, com proposta no valor total de 
r$ 14.050,00 (Quatorze mil e cinquenta reais).
os autos do Processo administrativo Nº 2021/1288040 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 01 de junho de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 807325
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria N° 283, de 31 de Maio de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a Servidora SaloMÉ aParEcida SoarES PiNTo (MaTrÍcUla N.º 
54193804), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO DE COMODATO Nº 142/2022 – NOVA MÉDICA COMÉRCIO E 
SErViÇoS dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda - ME.
oBJETo: comodato de 16 (dezesseis) equipamentos do tipo Máquinas ci-
cladoras, a serem utilizadas pela coModaTária por um período de 12 
(doze) meses.
ViGÊNcia: início em 31/05/2022 e término em 30/05/2023.
ProcESSo: 1482458/2021
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico SrP n° 59/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 807113
Portaria N° 249, de 24 de Maio de 2022

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a Servidora lEaNdro SoUZa rodriGUES - MaTrÍcUla Nº 
5827850/2, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 123/2022 – ANDRADE ALCÂNTARA COMÉRCIO DE GÊNE-
roS aliMENTÍcioS lTda
oBJETo: aquisição de materiais de estofamento para atender às neces-
sidades de reparos em colchões, cadeiras, sofás e poltronas da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
ViGÊNcia: início em 24/05/2022 e término em 23/05/2023.
ProcESSo: 2021/740322.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico n° 43/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 807133

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 296, de 27 de Maio de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
janeiro de 2022.
PaE: 2022/102131.

rESolVE:
dESiGNar o (a) servidor(a) daNiElE fariaS daS cHaGaS – Mat. 
57193883/1 – Enfermeiro para responder pelo Chefia do Serviço de Apoio 
diagnóstico e Terapêutico - SadT da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna, a contar de 16/06/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 807149

coNtrato
.

coNtrato N° 43/2022
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de materiais de estofamento para atender às necessi-
dades de reparos em colchões, cadeiras, sofás e poltronas da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
Valor Total: r$ 53.349,60 (ciNQUENTa E TrÊS Mil, TrEZENToS E QUa-
rENTa E NoVE rEaiS E SESSENTa cENTaVoS).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 43/2022
data assinatura: 24/05/2022
Vigência: início em 24/05/2022 e término em 23/05/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103 e 0269 e suas respectivas subfontes e superávits.
contratado:
Nome: aNdradE alcÂNTara coMÉrcio dE GÊNEroS aliMENTÍcioS lTda.
Endereço: coNJUNTo GUaJará TraVESSa WE 63 Nº 1281 – aNEXo a - coQUEiro.
ananindeua/Pa
cEP: 67.143-390
Telefone: (91) 98603-3160
E-Mail: mamedecasaeconstrucao@hotmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 807147

aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 92/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de produtos para saúde 
(PPS) de uso comum a todas as áreas assistenciais para atender a necessi-
dade de 12 (doze) meses das unidades de internação clínica, unidades de 
terapia intensiva, ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, 
centro cirúrgico e obstétrico, emergência cardiológica e psiquiátrica e cen-
tro de Hemodiálise Monteiro leite da fundação Pública Estadual Hospital de 
Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), conforme especificações do Termo de 
referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento 
nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 15/06/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 807461

torNar seM eFeito

Portaria Nº 297, de 27 de Maio de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 25, dE 14 dE JaNEiro dE 2022, 
publicada no doE n° 34.835 de 18/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 807145

oUtras MatÉrias

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 109/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 109/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 22/2022/fHcGV, Processo nº 2021/1083520, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 05/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Órteses, Próteses e Materiais Especializa-
dos (oPME) para radiologia intervencionista, em regime de antecipação, 
utilizadas nos procedimentos endovasculares em pacientes do SUS, por 
um período de 12 meses na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: MEdTroNic coMErcial lTda, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.772.798/0006-67, inscrição Estadual 
nº 492.949.734.117, com sede na PÇa agrícola la Paz Tristante, 121/131 
– Parte 10, cEP: 062.76-035, osasco/SP.
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iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

03

cateter balão para angioplastia 
periférica rETo abaixo da artéria 
poplítea. over-the-wire (oTW). 

compatível com introdutor 4f e 5f 
e fio guia 0,014. Tamanho de 1.5 a 

4.0mm x 20mm a 120mm e compri-
mento do sistema de 120cm.

15 UNd r$ 650,00 r$ 9.750,00

Valor ToTal: r$ 9.750,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 9.750,00 (Nove mil, setecentos 
e cinquenta reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 807131
..

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 028 de 01 de JUNHo de 2022.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições le-
gais que lhe são conferidas através da Portaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93; e os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013 e os autos dos Processos PaE n° 2022/82959;
rESolVE:
designar o servidor clENilSoN PiNHEiro MacEdo, Matrícula Nº 5901460-
1, Tec. Em radiologia, lotado no setor de raio X do HrS, para exercer o 
cargo de fiscal do contrato administrativo nº 07/2022/HrS, bem como 
pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e cor-
reta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da 
SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
coNTraTada: r c ZaGallo MarQUES & cia lTda – EPP– cNPJ: 
83.929.976/0001-70
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo Para raio X
Publique-se, registre-se e cumpra-se
 Salinópolis, 01 de junho de 2022.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNoPoliS/SESPa

Protocolo: 807375

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

errata
.

errata
Portaria nº 072 de 26.05.2022, publicada no doE nº 34.988 de 31.05.2022
onde lê se: Processo nº 2022/646454
Leia-se: processo nº 2022/646500

Protocolo: 807242

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 104/2022-GP, de 01 de JUNHo de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares ao servidor da companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Pará – cPH referente ao período aquisitivo, confor-
me mapa abaixo:

MatrÍcULa NoMe GoZo aQUisitiVo
5903597 adriene Macedo cavalcante Matias 18/07/2022 a 16/08/2022 2021/2022
5933911 diogo de almeida Marques 04/07/2022 a 02/08/2022 2021/2022
5945619 Karina fampa de Souza araújo lima 04/07/2022 a 18/07/2022 2020/2021
5888367 Keise Pinheiro dos Santos 18/07/2022 a 02/08/2022 2020/2021
57191263 liane do Socorro Bastos Brito 04/07/2022 a 02/08/2022 2020/2021
54191210 lisyane do Socorro cruz Miranda 18/07/2022 a 01/08/2022 2020/2021
5904845 Mayra Souza do Nascimento 18/07/2022 a 01/08/2022 2020/2021
5820553 Nicolau Savio de oliveira ferrari 04/07/2022 a 02/08/2022 2021/2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 01 de junho de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 807699
Portaria Nº 103/2022-GP, de 01 de JUNHo de 2022.

o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Nomear a Sra. MYlENa BarBoSa aNdradE como GErENTE, lotada no 
Gabinete da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH, a 
contar de 01 de junho de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 01 de junho de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 807445

errata
.

Na publicação n° 806415 referente à Portaria n° 102/2022-GP, pu-
blicado no doE 34.990 de 01/06/2022,
onde se lê: lidiaNE doS aNToS rEBElo
Leia-se: lidiaNE doS SaNToS rEBElo

Protocolo: 807434

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 global
- regime de Execução: Empreitada por preço Global – Modo de disputa: 
aberto e fechado
Número: 010/2022-cPH - Processo nº 2022/539748
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a Elaboração de Projeto 
Executivo civil e Naval para a construção do Terminal Hidroviário de Passa-
geiros na Vila carapajó no Município de cametá, para atender a companhia 
de Portos e Hidrovias 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: 28/06/2022 (terça-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
local: https://www.gov.br/compras/pt-br
Pedidos de Esclarecimentos: cPH, situada na avenida Generalíssimo deodoro, 
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 – 26.784.1486.7575
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0101
Valor global estimado: r$220.000,00
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 807218

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

coMPaNHia de Portos e HidroVias do estado do ParÁ - cPH
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica- coMPaNHia de Portos e 

HidroVias do estado do ParÁ e PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ.
ParTES:
1° ParTÍciPE - coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS do ESTado do 
Pará - cPH, cNPJ: 05.452.160/0001-95;
2° ParTÍciPE – PrEfEiTUra MUNiciPal dE caMETá, cNPJ: 
05.105.283/0001-50  
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objeto: o presente instrumento tem por objeto a parceria entre a com-
panhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - cPH e a PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE caMETá, com o objetivo de construção do Terminal Hidrovi-
ário de passageiros e cargas do município de cametá/Pa, a ser construído 
no terreno localizado na rua Porto da Balsa, Vila de carapajó, s/n, cEP: 
68.400-000, município de cametá, estado do Pará. o objetivo do empre-
endimento visa a melhoria da qualidade do serviço público de transporte 
hidroviário para a população local, que deverá ser construído segundo as 
normas estabelecidas nas seguintes legislações: rESolUÇÃo Nº 3290 – 
aNTaQ, de 13 de fevereiro de 2014 e pela rESolUÇÃo Nº 13 - aNTaQ, dE 
10 de outubro de 2016.
Este Termo de cooperação Técnica vigorará a partir da data de sua assi-
natura e encerrará no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser 
prorrogado mediante aditivo específico.
data de assinatura: 24/05/2022.
ordenador responsável: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 807414
Portaria No 106/2022-GP, de 1º de JUNHo de 2022.

o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Exonerar o Sr. aNToNio SErGio loPES cHaVES do cargo em comissão 
de SUPErViSor ii, lotado na companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – cPH.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 1º de Junho de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Portaria No 107/2022-GP, de 1º de JUNHo de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Nomear o Sr. PaBlo JolY coSTa do ValE BEZErra como SUPErViSor 
ii, com lotação na diretoria de Gestão Portuária da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 1º de Junho de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 807742

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

Portaria Nº 396/2022 – arcoN-Pa, de 01 de JUNHo de 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei Nº 
6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838 de 20 de fevereiro de 2006; coNSidEraNdo o decreto n° 795 de 
29.05.2020, publicada no doE n° 34.240 de 1 de junho de 2020 que dispõe 
sobre normas pertinentes à cessão do servidor; coNSidEraNdo ainda o teor 
do Processo administrativo Eletrônico – PaE n.º 2022/414904; rESolVE: i – 
ProrroGar a cESSÃo, do servidor VÍTor frEiTaS SalGado, matrícula nº 
2017210/3, ocupante do cargo de Técnico em regulação de Serviços Públicos 
iV, para o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano - NGTM, 
a contar de 31/05/2022, pelo prazo de 04 (quatro) anos, com ônus para o 
Órgão cessionário em conformidade com o disposto no art. 3°, inciso i, ii 
e iii §1°, i, ii e iii; §2°; §3°. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 807373
Portaria Nº 395/2022 – arcoN-Pa, de 01 de JUNHo de 2022. 
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006; coNSidEraNdo o decreto n° 795 
de 29.05.2020, publicada no doE n° 34.240 de 1 de junho de 2020 que 
dispõe sobre normas pertinentes à cessão do servidor; coNSidEraNdo 
ainda o teor do Processo administrativo Eletrônico – PaE n.º 2022/414904; 
rESolVE: i – ProrroGar a cESSÃo, do servidor claUdio lUciaNo da 
rocHa coNdE, matrícula n.°8058407/3, ocupante do cargo de Técnico 
em regulação de Serviços Públicos iV, para o Núcleo de Gerenciamento de 
Transporte Metropolitano-NGTM, a contar de 31/05/2022, pelo prazo de 04 
(quatro) anos, com ônus para o Órgão cessionário em conformidade com 
o disposto no art. 3°, inciso i, ii e iii §1°, i, ii e iii; §2°; §3°. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor 
Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 807366

Portaria Nº 393/2022 – arcoN-Pa, de 01 de JUNHo de 2022. 
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006; coNSidEraNdo o decreto n° 795 
de 29.05.2020, publicada no doE n° 34.240 de 1 de junho de 2020 que 
dispõe sobre normas pertinentes à cessão do servidor; coNSidEraNdo 
ainda o teor do Processo administrativo Eletrônico – PaE n.º 2022/414904; 
rESolVE: i – ProrroGar a cESSÃo, da servidora Maria dE NaZarÉ 
MarTiNS dE lEÃo, matrícula nº 5804302/3, ocupante do cargo de Técnico 
em regulação de Serviços Públicos iV, para o Núcleo de Gerenciamento de 
Transporte Metropolitano-NGTM, a contar de 31/05/2022, pelo prazo de 04 
(quatro) anos, com ônus para o Órgão cessionário em conformidade com 
o disposto no art. 3°, inciso i, ii e iii §1°, i, ii e iii; §2°; §3°. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor 
Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 807352
Portaria Nº 394/2022 – arcoN-Pa, de 01 de JUNHo de 2022. 
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006; coNSidEraNdo o decreto n° 795 
de 29.05.2020, publicada no doE n° 34.240 de 1 de junho de 2020 que 
dispõe sobre normas pertinentes à cessão do servidor; coNSidEraNdo 
ainda o teor do Processo administrativo Eletrônico – PaE n.º 2022/414904; 
rESolVE: i – ProrroGar a cESSÃo, do servidor JoÃo GUalBErTo Bar-
roS dE QUEiroZ, matrícula nº 57173569/1, ocupante do cargo de Técni-
co em regulação de Serviços Públicos iV, para o Núcleo de Gerenciamento 
de Transporte Metropolitano-NGTM, a contar de 31/05/2022, pelo prazo de 
04 (quatro) anos, com ônus para o Órgão cessionário em conformidade 
com o disposto no art. 3°, inciso i, ii e iii §1°, i, ii e iii; §2°; §3°. rEGiS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/
diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 807358

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de reUNiÃo da diretoria coLeGiada Nº 001/2022
aos trinta e um dias do mês de maio de 2022, às nove horas, na Sala de 
reuniões da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Es-
tado do Pará, foi realizada reunião de diretoria colegiada.
Participaram da reunião Eurípedes reis da cruz filho (diretor Geral), Wil-
dson araújo de Mello (diretor de Normatização e fiscalização), e Gabriella 
de Miranda Pinheiro (chefe de Gabinete).
Esta reunião ocorreu para aprovação da Tarifa inicial do Gás, conforme 
processo n° 2022/411662, no qual foi autorizado a publicação da referida 
Tarifa no doE.
Sem mais a tratar, o senhor Eurípedes reis da cruz filho, diretor Geral da 
arcoN, deu por encerrada esta assembleia, da qual, eu, Gabriella de Mi-
randa Pinheiro, secretariei e lavrei a ata desta reunião que, depois de lida 
e aprovada, é assinada por mim e pelos diretores.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral
Wildson araújo de Mello
diretor de Normatização e fiscalização
Gabriella de Miranda Pinheiro
chefe de Gabinete

Protocolo: 807206

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 137 de 01 de JUNHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022,
considerando o processo nº 2021/546718;
rESolVE:
instaurar Processo administrativo disciplinar-Pad, para apurar os fatos 
constantes no Processo nº 2021/546718, no prazo de 60 (sessenta dias) 
com prorrogação e designar os servidores dElMar MiraNda dE QUEiroZ, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, matrícula nº 11053/1, 
aNTÔNio fErNaNdo dE SoUZa rEiS, ocupante do cargo de Engenheiro 
agrônomo, matrícula nº 24350/1 e riTa dE cáSSia dUarTE fraNco, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, matrícula nº 24260/1, 
lotados na sede desta Secretaria para constituírem a comissão de Pad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 807221
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Portaria Nº 138 de 01 de JUNHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/1060692
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores UBiraN MESSiaS dE aNdradE coS-
Ta, ocupante do cargo de Téc. de Planejamento, matrícula n° 3173356/1, 
para atuar como fiscal Titular e aNToNio fErNaNdo SilVa rEiS, ocupan-
te do cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula nº 24350/1, para atuar 
como fiscal Suplente do Termo de Execução descentralizada de crédito nº. 
003/2022, firmado entre esta Secretaria e a EMPRESA DE ASSISTÊNCIA 
TÉcNica E EXTENSÃo rUral do ESTado do Pará - EMaTEr, tomando 
todas as providências necessárias para controle e fiscalização da fiel exe-
cução do objetivo do referido Termo;
Art. 2º - São atribuições do GESTOR: Acompanhar e fiscalizar a execução 
da parceria; informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos de 
indícios de irregularidades na gestão dos recursos; Emitir Parecer Técnico 
conclusivo de análise da prestação de contas final; disponibilizar materiais 
e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 807415
Portaria Nº 139 de 01 de JUNHo de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/1161685;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar as servidoras iVaNiZE doS SaNToS carValHo, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de agropecuária, matrícula nº 
14818/1, como fiscal Titular e dEUSiMar MiraNda rodriGUES, ocu-
pante do cargo de Engenheira agrônoma, matrícula nº 12610/ 1, como 
Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar o Contrato de nº 79/2022 
– SEdaP, celebrado com a empresa c r alVES fraNco EirEli, cNPJ nº 
18.851.494/0001-83.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 807413

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 129 de 30 de Maio de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o processo nº 2022/529256;
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor, THiaGo NEVES crUZ, matrícula nº 57216522/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Pesca e aquicultura, para 
responder pelo cargo de coordenador, no período de 01/06/2022 a 
15/06/2022, em virtude de férias do titular alaN diaS PraGaNa, matrí-
cula nº 57216927/1.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 807153
Portaria Nº 131 de 30 de Maio de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o processo nº 2022/574530;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora aNdrEa criSTiNa EGiTo doS aNJoS, matrícula 
nº 54191230/ 2, ocupante do cargo de assistente administrativo, para 
responder ao cargo de assistente regional Técnico administrativo, no pe-
ríodo de 01/06/2022 a 30/06/2022, em virtude da titular, BEaTriZ dE 
PaUla NaSciMENTo BarBoSa, matrícula nº 5959745/ 1, estar em gozo 
de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 807156

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 46/2022 – sedaP
Processo nº 2022/572544
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
Objeto: Transferência voluntária de recursos para Apoio financeiro a re-
alização da 25ª Expo Polo carajás, no Parque de Exposições Pantaleão 
lourenço ferreira, que será realizado no período de 04 a 11 de junho no 
Município de redenção/Pa.
representante do Município: MarcElo fraNÇa BorGES.
data de assinatura: 01/06/2022.
Valor Total: r$ 386.566,87 (Trezentos e oitenta e Seis Mil, Quinhentos e 
Sessenta e Seis reais e oitenta e Sete centavos).
contrapartida: r$ 136.566,87 (cento e Trinta e Seis Mil, Quinhentos e 
Sessenta e Seis reais e oitenta e Sete centavos).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8704, Elemento de despe-
sa: 3340-41, fonte de recursos: 0301/0101, função Programática: 
20.608.1491.8704
Prazo de Vigência: 01/06/2022 à 31/08/2022.
convenente: MUNicÍPio dE rEdENÇÃo, cNPJ/Mf sob o nº 
04.144.168/0001-21
Endereço: rua Guaratã, nº 80, Setor Vila Paulista - cEP: 68.552-220, no 
Município de redenção, Estado do Pará.
ordenador de despesas: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 807703

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 466/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Gabriel foro Siqueira carGo: assessor Técnico MaTrÍcU-
la:5962882 oriGEM:Belém/Pa  dESTiNo: Marabá e redenção /Pa. oB-
JETiVo: assessora o Secretário adjunto que irá representar a SEdaP na 
25 EXPo Polo carajás. PErÍodo: 02 a 06/06/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ 
(quatro e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 467/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Jesus Nazareno Pinto de almeida. carGo: Motorista. Ma-
TrÍcUla: 13277/1. oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Marabá e redenção /
Pa. oBJETiVo: conduzir o Secretário adjunto que irá representar a SEdaP 
na 25 EXPo Polo carajás. PErÍodo: 02 a 06/06/2022. Nº dE diáriaS: 4 
½ (quatro e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – di-
retor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 807211
Portaria de diÁrias Nº 468/2022  fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Kamal Jorge Bastos abou El Hons. carGo: Motorista. Ma-
TrÍcUla:5893618/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  Marabá/Pa. oBJE-
TiVo: Transportar equipamentos da sede/Belém para a regional de Ma-
rabá PErÍodo: 02 a 05/06/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia).  
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 469/2022  fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Paulo roberto Souza rodrigues carGo: auxiliar de ativi-
dades agropecuárais. MaTrÍcUla:22195/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTi-
No:  Marabá/Pa. oBJETiVo: dar apoio no transporte equipamentos da 
sede/Belém para a regional de Marabá PErÍodo: 02 a 05/06/2022. Nº 
dE diáriaS: 3 ½ (três e meia).  ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 470/2022  fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Sidônio Bonifácil. carGo: auxiliar de atividades agrope-
cuárias. MaTrÍcUla: 15440. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  redenção/
Pa. oBJETiVo: dar apoio no transporte equipamentos da sede/Belém para 
a regional de redenção. PErÍodo: 02 a 06/06/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ 
(quatro e meia).  ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – dire-
tor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 471/2022  fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: antonio Sérgio de castro Sousa. carGo: Vigia. MaTrÍcU-
la: 22349. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: redenção/Pa. oBJETiVo: dar 
apoio no transporte equipamentos da sede/Belém para a regional de re-
denção. PErÍodo: 02 a 06/06/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia).  
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Protocolo: 807665
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Portaria de diÁrias Nº 473/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decre000000000000000000to Esta-
dual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019.
BENEficiário: ana rosa ferreira oliveira. carGo: chefe de Gabinete. 
MaTrÍcUla: 5932325/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  altamira/Pa.. 
oBJETiVo: assessorar o Sr. Secretário no lançamento do festival do cacau 
e chocolate de altamira. PErÍodo: 03 a 04/06/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ 
(uma e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 474/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: renildo Viana de castro. carGo: Gerente. MaTrÍcUla: 
55586644/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  altamira/Pa. oBJETiVo: as-
sessorar o Sr. Secretário no lançamento do festival do cacau e chocolate 
de altamira. PErÍodo: 02 a 05/06/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e 
meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor adminis-
trativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 475/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Etienne Valéria de abreu lima. carGo: Gerente. MaTrÍ-
cUla: 5904405/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  altamira/Pa. oBJETi-
Vo: assessorar o Sr. Secretário no lançamento do festival do cacau e 
chocolate de altamira. PErÍodo: 02 a 05/06/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ 
(três e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 807670
Portaria de diÁrias Nº 449/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: antônia do Socorro aleixo Barbosa carGo: diretora – dafa. 
MaTrÍcUla: 5945834-1. oriGEM: Belém/Pa.  dESTiNo: Bragança/Pa. oB-
JETiVo: Visita técnica nas propriedades da agricultura familiar para avalia-
ção da implantação de quintais produtivos nas comunidades. PErÍodo: 09 
a 11/06/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas  e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 807707
Portaria de diÁrias Nº 476/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Jurandir ferreira de azara. carGo: Enegenheiro florestal. 
MaTrÍcUla:18783. oriGEM: redenção/Pa. dESTiNo: São felix do Xingu/
Pa. oBJETiVo: Participar de curso do Programa Embrapa de Tecnologia 
Sustentável do programa TS. PErÍodo: 07 a 09/06/2022. Nº dE diáriaS:  
2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – di-
retor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 477/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: layene Everton de oliveira. carGo: coordenadora. Ma-
TrÍcUla: 5945909/1. oriGEM: Paragominas/Pa. dESTiNo: Belém/Pa. 
oBJETiVo: reunir com diretoria técnica da dafa, buscar sementes de açaí 
e materiais de expediente. PErÍodo: 13 a 15/06/2022. Nº dE diáriaS: 2 
½ ( duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – dire-
tor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 807708
Portaria de diÁrias Nº 442/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: fábio Henrique de oliveira alves. carGo: coordenador 
regional/Engenheiro agrônomo. MaTrÍcUla: 5917493. oriGEM: Marabá/
Pa.dESTiNo: São Geraldo e Piçarra/Pa. oBJETiVo: acompanhar a Secre-
taria de agricultura e EMaTEr em visita aos produtores que serão atendi-
dos pelo Programa Território Sustentável. PErÍodo: 21 a 24/06/2022. Nº 
dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº446/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Geny dos Santos de Souza. carGo: assistente adminis-
trativo. MaTrÍcUla: 0030960. oriGEM: Marabá/Pa. dESTiNo: São Geral-
do e Piçarra/Pa. oBJETiVo: acompanhar e prestar apoio ao coordenador 
regional, juntamente com as Secretarias de agricultura e EMaTEr em vi-
sita aos produtores que serão atendidos pelo Programa Território Susten-
táveis. PErÍodo: 21 a 24/06/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 445/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: fábio Henrique de oliveira alves. carGo: coordenador re-
gional/Engenheiro agrônomo. MaTrÍcUla: 5917493. oriGEM: Marabá/Pa. 
dESTiNo: São domingos e São João do araguaia/Pa. oBJETiVo: acompa-
nhar a Secretaria de agricultura e EMaTEr em visita aos produtores que 
serão atendidos pelo Programa Território Sustentável. PErÍodo: 27/06 a 
01/07/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁrias Nº 438/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Geny dos Santos de Souza. carGo: assistente admi-
nistrativo. MaTrÍcUla: 0030960. oriGEM: Marabá/Pa. dESTiNo: São 
domingos e São João do araguaia/Pa. oBJETiVo: acompanhar e pres-
tar apoio ao coordenador regional, juntamente com as Secretarias de 
agricultura e EMaTEr em visita aos produtores que serão atendidos pelo 
Programa Território Sustentáveis. PErÍodo: 27/06 a 01/07/2022. Nº dE 
diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 807700

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1023/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando a lei n° 6.834, de 13 de fevereiro de 2006, que trata das 
atribuições e dos requisitos para provimento de cargos criados por esta lei, 
no instituto de terras do Pará – iTErPa e;
r  E  S  o  l  V  E:
i - EXoNErar, a pedido a servidora JESSica MariNa MorEira JorGE, 
matrícula n° 5947028/2, do cargo comissionado de Secretário de Gabine-
te, código GEP-daS-011.2.
ii –NoMEar, lETicia dE faTiMá rEiS dE VaScoNcEloS, matrícula nº 
5947548, para o cargo comissionado de Secretário de Gabinete, código-
GEP-daS-011.2.
iii – faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 01 de junho 
de 2022.
Publique-se
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 01 de 
junho de 2022.

Protocolo: 807634

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº3369/2022-adeParÁ, 31 de Maio de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artº 
2 da lei Estadual nº 6.482, de 17 de setembro de 2002;
coNSidEraNdo que o que preconiza a lei nº 6.712 de 14 de janeiro de 
2005, que institui a defesa Sanitária animal no Estado do Pará, o decreto 
nº 2.118 de 27 de março de 2006, que estabelece as medidas estratégicas 
necessárias à manutenção da sanidade animal e a preservação dos inte-
resses econômicos do estado, bem como da saúde pública e a Portaria nº 
8.272/2021 de 22 de dezembro de 2021 que institui a vacinação obrigató-
ria contra a raiva dos herbívoros em 50 municípios do Estado;
coNSidEraNdo a prorrogação do período de aquisição de vacinas contra 
a febre aftosa, bem como sua aplicação e comprovação, para que não haja 
calendários distintos entre ambas as etapas de vacinação, nos 50 municí-
pios em anexo;
rESolVE:
art.1º- ProrroGar até o dia 20 de junho de 2022, o período de aquisição 
de vacina e, até dia 30 de junho de 2022, o período de comprovação da va-
cinação antirrábica, por parte dos produtores rurais e seus representantes 
junto aos escritórios e Unidades locais da adEPará.
art.2º- a prorrogação de que trata a presente norma, terá seus efeitos 
somente para a campanha de 2022.
art.3º- Esta Portaria entra em vigor a partir do dia da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
dirETor-GEral – adEPará

aNeXo i
MUNicÍPios da JUrisdiÇÃo da reGioNaL de aBaetetUBa coM 
oBriGatoriedade da VaciNaÇÃo aNti-rÁBica Para HerBÍViros
1-abaetetuba
2-acará
3-Baião
4-Barcarena
5-Bujaru
6-cametá



diário oficial Nº 34.992   35Quinta-feira, 02 DE JUNHO DE 2022

7- concórdia do Pará
8-igarapé Miri
9-Mocajuba
10-Moju
11-oeiras do Pará
12-Tailândia
13-Tomé-açu
MUNicÍPios da JUrisdiÇÃo da reGioNaL de caPaNeMa coM oBri-
Gatoriedade da VaciNaÇÃo aNti-rÁBica Para HerBÍViros
1-augusto corrêa
2-Bonito
3-Bragança
4-cachoeira do Piriá
5-capanema
6-Nova Timboteua
7-Quatipuru
8-Peixe Boi
9-Primavera
10-Salinópólis
11-Santa luzia do Pará
12-Santarém Novo
13-São João de Pirabas
14-Tracuateua
15-Viseu
MUNicÍPios da JUrisdiÇÃo da reGioNaL de caPitÃo PoÇo coM 
oBriGatoriedade da VaciNaÇÃo aNti-rÁBica Para HerBÍViros
1-São Miguel do Guamá
2-Santa Maria do Pará
MUNicÍPios da JUrisdiÇÃo da reGioNaL de castaNHaL coM 
oBriGatoriedade da VaciNaÇÃo aNti-rÁBica Para HerBÍViros]
1-ananindeua
2-Benevides
3-castanhal
4-colares
5-curuçá
6-igarapé-açú
7-inhangapi
8-Magalhães Barata
9-Maracanã
10-Marapanim
11-Marituba
12-Santa Bárbara do Pará
13-Santa isabel do Pará
14-Santo antônio do Tauá
15-São caetano de odivelas
16-São domingos do capim
17-São francisco do Pará
18-São João da Ponta
19-Terra alta
20-Vigia

Protocolo: 807408

.

.

errata
.

errata da Portaria 3143/2022, PUBLicada 
dia 25/05/2022

onde se lê: 23/05/2022 a 27/05/202.
Leia-se: 23/05/2022 a 25/05/2022.
onde se lê: 4,5 diáriaS
Leia-se: 2,5 diáriaS
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807106

.

.

coNtrato
.

Processo eLetrÔNico 2021/1391303
coNtrato Nº29/2022

Valor Mensal: r$ 1.200,00
Valor Total: r$ 14.400,00
ViGÊNcia: 01/06/2022 à 31/05/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de coNcÓr-
dia do Pará.
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTado fraNciSca lira da SilVa, cPf: 634.039.512-00.
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 807404

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 03/2022
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
92/2022- ProJUr/adEPará, referente ao Processo nº 2021/1391303 e 
com fundamento no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 em hipótese de 
licitação dispensável, decide realizar: a dispensa de licitação nº 03/2022, 
para contratação do objeto: locação de imóvel para a instalação da Ulsa 
de coNcÓrdia do Pará.  autorizo a contratação e a emissão da Nota de 

Empenho em favor de fraNciSca lira da SilVa, cPf: 634.039.512-00, 
no valor total de r$ 14.400,00 (quatorze mil e duzentos reais) para todos 
os efeitos legais.
 Belém, 01 de junho de 2022.
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 807336

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
 o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico 
nº 92/2022, referente ao Processo nº 2021/1391303, sobre a contratação 
direta com dispensa de licitação, do inciso X, do art. 24 da lei 8.666/93, 
decide raTificar o presente processo de dispensa de licitação, cujo ob-
jeto é a locação de imóvel para a instalação do escritório da adEPará 
no Município de coNcÓrdia do Pará, em favor de fraNciSca lira da 
SilVa, cPf: 634.039.512-00, no valor total de r$ 14.400,00 (quatorze mil 
e duzentos reais) para todos os efeitos legais. E ordenar sua publicação em 
cumprimento ao disposto no art. 26 do supracitado diploma legal.
 Belém, 01 de junho de 2022
 JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 807340

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3345/2022: BENEficiá-
rio: aNdrESSa NUNES dE oliVEira; Matrícula: 6403321;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para atender as 
necessidades da Gerência regional de Xinguara.Elemento de despesa / 
Valor 339039/30 / r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 807122
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3354/2022: BENEficiário: 
aNa PaUla VilHENa BEcKMaN PiNHo; Matrícula: 57198212;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais diver-
sos de consumo, para suprir as necessidades da Gerência de Epidemiolo-
gia e Emergência agropecuária.Elemento de despesa / Valor: 339030/ r$ 
3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em 
dia): 15.ordenador de despesas: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807141
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3349/2022: BENEfici-
ário: rENaTa TriNdadE dE liMa; Matrícula: 5901322;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pranto pagamento de aquisição de serviços de 
pessoa jurídica, para atender as necessidades da UlSa Novo repartimen-
to.Elemento de despesa / Valor: 339039/ r$ 1.000,00;Prazo de aplicação 
(em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de des-
pesas: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 807129
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3360/2022: BENEfici-
ário: JocÉlia fErNaNdES E SilVa; Matrícula: 57223651;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais 
diversos de consumo, para atender as necessidade da Ulsa de São Geraldo 
do araguaiaa.Elemento de despesa / Valor: 339030/ r$ 500,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807171

diÁria
.

Portaria: 3364/2022 objetivo: Vacinação assistida contra a febre aftosa 
e Brucelose Bovina e fiscalização de Propriedades de Risco. Justifica-se o 
pagamento de 5,5 (cinco diárias e meia) em virtude do elevado número 
de propriedades a serem notificadas e da necessidade de pernoitar nas 
Vilas do município de São félix do Xingu, haja vista que há propriedade a 
mais de 100 km de estrada de chão e distribuídas de forma aleatória nas 
vilas do município. além disso, á de se considerar as péssimas condições 
das estradas nesta época do ano, decorrente dos elevados índices pluvio-
métricos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fÉ-
liX do XiNGU/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5942989/ 
WaliSoN dE MaToS TEiXEira / (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 
23/05/2022 a 28/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807174
Portaria: 3361/2022 objetivo: atendimento aos produtores na campa-
nha de vacinação contra febre aftosa Etapa maio 2022.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BaNNacH/Pa Ser-
vidor: 57188395/ claUcE MoTa NoGUEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTi-
Vo) / 14,5 diáriaS / 01/06/2022 a 15/06/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807176
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Portaria: 3366/2022 objetivo: dar apoio na realização das atividades 
de vigilância epidemiológica para raiva, cadastro de abrigos e captura de 
morcegos hematófagos em propriedades nos munícipios. a solicitação de 
diárias se faz necessária, pois as atividades ocorrerão no período notur-
no até a finalização das mesmas nos respectivos munícipios.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iPiXUNa do Pará/Pa destino: 
caPiTÃo PoÇo,iPiXUNa do Pará/Pa Servidor: rG4987828 / aMarildo 
aNdradE da MaTa (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 23/05/2022 a 
24/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807186
Portaria: 3363/2022 Objetivo: Realizar notificação compulsória, vigilân-
cia epidemiológica, vacinação assistida e fiscalizada em contra raiva em 
propriedades rurais de perifocos de raiva no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBEl fiGUEirEdo/Pa destino: roN-
doN do Pará/Pa Servidor: 57173779/ roNiValdo faUSTiNo fErrEira 
(TÉcNico aGrÍcola) / 5,5 diáriaS / 30/05/2022 a 04/06/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807184
Portaria: 3365/2022 objetivo: realizar acompanhamento de vacinação, Vi-
gilância em propriedades rurais de maior risco, inspeção de pata e boca, in-
vestigação de alimentos fornecidos a ruminantes, fiscalização em revenda.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: GoiaNÉSia do Pará/Pa 
destino: JacUNdá/Pa Servidor: rG0179184520014/ roNilSo dE SoUSa da 
SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diá-
riaS / 23/05/2022 a 27/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807179
Portaria: 3362/2022 Objetivo: Realizar notificação compulsória para 
vacinação assistida/fiscalizada contra raiva em propriedades rurais perifo-
cais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM EliSEU/
Pa destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 5960819/ GiSÉlia dE SoU-
Sa NaSciMENTo (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 30/05/2022 a 
04/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807180
Portaria: 3367/2022 objetivo: acompanhamento de auditoria Quali-SV 
do MaPa na Gerência/ UlSa no município de altamira.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira/Pa 
Servidor: 55588132/ ElaiNE lEao QUEiroZ SErrao (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 01/06/2022 a 
02/06/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807189
Portaria: 3348/2022 objetivo: realizar cobertura jornalística e armaze-
namento de dados para divulgação das ações referentes a abertura da cam-
panha contra a Brucelose.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 57235010/ MaNUE-
la ViaNa dE oliVEira (coordENador) / 3,5 diáriaS / 06/06/2022 a 
09/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 807126
Portaria: 3352/2022 objetivo: dar apoio nas atividades de captura de 
morcegos e cadastro de abrigos em foco de raiva no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo doMiNGoS do ara-
GUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa Servidor: 54187761/ fraNciSco clEi-
ToN coSTa fariaS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 30/05/2022 a 03/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807157
Portaria: 3357/2022 objetivo: Participar de auditoria do MaPa no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: alTaMira/Pa Servidor: 54189457/ JaMir JUNior ParaGUaSSÚ 
MacEdo (dirETor GEral) / 1,5 diária / 01/06/2022 a 02/06/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807160
Portaria: 3353/2022 objetivo: conduzir a servidor, com o objetivo de 
acompanhar a auditoria do MaPa que ocorrerá nos municípios.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caPaNE-
Ma,ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57223189/ rodriGo JoSÉ cardoSo do 
ESPiriTo SaNTo (MoToriSTa) / 2,5 diáriaS / 31/05/2022 a 02/06/2022. 
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807161
Portaria: 3356/2022 objetivo: realizar vigilância, educação sanitária, ca-
dastramento de abrigos e captura de morcegos hematófagos para controle. 
Justifica-se diárias no mesmo local de origem em decorrência das proprieda-
des distanciarem da sede do município e com estradas de difícil acesso, sendo 
necessário pernoite.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BraSil NoVo/Pa destino: BraSil NoVo/Pa Servidor: 54187005/ EriNaldo 
SilVa doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 
24/05/2022 a 26/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807155
Portaria: 3351/2022 objetivo: realizar vigilância, educação sanitária, ca-
dastramento de abrigos e captura de morcegos hematófagos para controle. 
Justifica-se diárias no mesmo local de origem em decorrência das proprie-
dades distanciarem da sede do município e com estradas de difícil acesso, 
sendo necessário pernoite.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BraSil NoVo/Pa destino: BraSil NoVo/Pa Servidor: 54185761/ cE-
liJaNE diNiZ E SilVa (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 24/05/2022 
a 26/05/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807152
Portaria: 3355/2022 objetivo: realizar cadastramento de produtores 
rurais em propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: PalESTiNa 
do Pará/Pa Servidor: 5723582/ flaVio aQUiNo diaS (aGENTE dE dE-
fESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 13/06/2022 a 17/06/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807148

Portaria: 3350/2022 objetivo: realizar vacinação assistida contra fe-
bre aftosa em propriedades. o tempo de deslocamento da sede do mu-
nicípio até as propriedades é superior a 6 horas. o acesso às proprieda-
des de placas é viável por belterra.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElTErra/Pa destino: BElTErra,PlacaS/Pa Servidor: 
05869722/ ciNTHia EdNaMaY fiGUEirEdo SoBral (GErENTE) / 4,5 
diáriaS / 31/05/2022 a 04/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 807143
Portaria: 3344/2022 objetivo: dar apoio na emissão de GTa, atualiza-
ção cadastral, atendimento ao público em geral no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/
Pa Servidor: 57175279/ MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 30/05/2022 a 03/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 807117
Portaria: 3346/2022 objetivo: realizar visita administrativa nos escri-
tórios e posto de fiscalização nos municípios de Bonito, Quatipuru, Santa 
luzia do Pará e Viseu (Vila Nazaré).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo, QUaTiPUrU, SaNTa 
lUZia do Pará, ViSEU/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda 
rocHa (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 30/05/2022 a 03/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 807118
Portaria: 3347/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualiza-
ção cadastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: ViSEU/Pa destino: caPaNEMa/Pa Servi-
dor: 5909869/ JoSiaNE do Socorro diaS da SilVa (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 30/05/2022 a 03/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 807119
Portaria: 3342/2022 objetivo: Participar da avaliação de Estágio Proba-
tório.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rio Maria/
Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 6403321/ aNdrESSa NUNES dE oli-
VEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 24/05/2022 a 
24/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 807111
Portaria: 3343/2022 objetivo: Prestar apoio à gerente, durante a visita 
administrativa nos escritórios e posto de fiscalização nos municípios de Boni-
to, Quatipuru, Santa luzia do Pará e Viseu (Vila Nazaré).fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo,QUaTi-
PUrU,SaNTa lUZia do Pará,ViSEU/Pa Servidor: 5909025/ JoSE claUBio 
SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 diáriaS / 30/05/2022 a 
03/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 807112
Portaria: 3336/2022 objetivo: realizar supervisão nos escritórios e ava-
liação de desempenho referente ao ano de 2021, dos servidores da UlSa 
de Brasil Novo, Medicilândia e Uruará.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: BraSil NoVo,MEdicilÂN-
dia,UrUará/Pa Servidor: 5909035/ arY Haroldo carValHo caVal-
caNTE (GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS / 06/06/2022 a 08/06/2022. 
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 807096
Portaria: 3337/2022 objetivo: dar apoio no escritório da adEPara da 
Vila São José. Justificamos a solicitação para o mesmo município de origem 
devido a distância da sede do município ser de 130km e a estrada de difícil 
acesso.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUa-
ra/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 572200106/ aPoliaNa MarQUES 
SoBral (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 13/06/2022 a 
16/06/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 807098
Portaria: 3338/2022 Objetivo: Realizar as devidas diligências e notifica-
ções formais a algumas pessoas citadas nos autos do Processo de nº. 
2020/1060053.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 5113741/MoNica cEMiraMES 
PErEira do NaSciMENTo PrESTES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 06/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 807099
Portaria: 3339/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: cacHoEira do Piriá/Pa 
Servidor: 54186941/ HEllEN clEiSE MarTiNS GalVao (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 30/05/2022 a 03/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 807100
Portaria: 3340/2022 objetivo: realizar ação emergencial, para atender 
a denúncia da prática de comércio ilegal de mudas de citros oriundas de 
outra unidade da federação.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 5775698/ WalBErT 
diaS GaBriEl (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 26/05/2022 a 
27/05/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 807102
Portaria: 3341/2022 objetivo: realizar ação emergencial, para aten-
der a denúncia da prática de comércio ilegal de mudas de citros oriun-
das de outra unidade da federação.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57189772/
clEBEr EUfraSio SaMPaio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 
26/05/2022 a 27/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 807103



diário oficial Nº 34.992   37Quinta-feira, 02 DE JUNHO DE 2022

Portaria: 3370/2022 objetivo: realizar captura de morcegos e cadastro 
de abrigos em foco de raiva no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa destino: PiÇar-
ra/Pa Servidor: 55588838/ cESar aUGUSTo SoarES loPES (MÉdico 
VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 30/05/2022 a 03/06/2022.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807367
Portaria: 3371/2022 objetivo: Participar da auditoria do Ministério da 
agricultura, na UVl no município de itupiranga. Haverá necessidade de 
pernoitar.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iTUPi-
raNGa/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 57173803/ JoElSoN dE 
SoUZa rEZENdE (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 30/05/2022 a 
01/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807372
Portaria: 3373/2022 objetivo: dar apoio na realização das atividades 
de vigilância epidemiológica para raiva, cadastro de abrigos e captura de 
morcegos hematófagos em propriedades nos munícipios. a solicitação de 
diárias se faz necessária, pois as atividades ocorrerão no período notur-
no até a finalização das mesmas nos respectivos munícipios.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iPiXUNa do Pará/Pa destino: 
caPiTÃo PoÇo, iPiXUNa do Pará/Pa Servidor: 5960824/ GlENda Maria 
lUNaS cairES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNá-
rio) / 1,5 diária / 23/05/2022 a 24/05/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807390
Portaria: 3374/2022 objetivo: dar apoio na realização das atividades 
de vigilância epidemiológica para raiva, cadastro de abrigos e captura de 
morcegos, em propriedades nos Municípios. Justifica-se diárias para o 
município de origem, o servidor irá pernoitar nos municípios de destino, 
pois as atividades ocorrerão a noite.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caPiTÃo PoÇo /Pa destino: caPiTÃo PoÇo, SaNTa lU-
Zia do Pará/Pa Servidor: 1210943/ aNToNio GoMES dE aGUiar (aU-
Xiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 23/05/2022 a 26/05/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807394
Portaria: 3372/2022 objetivo: realizar vigilância, educação sanitária, 
cadastramento de abrigos e captura de morcegos hematófagos para con-
trole no município. Várias atividades otimizando deslocamento e atenden-
do demanda da região, busca dos abrigos, a pé, nas propriedades distantes 
da sede do município e com estradas de acesso muito ruins, de intensas 
chuvas, sendo necessário pernoitar.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BraSil NoVo/Pa destino: BraSil NoVo/Pa Servidor: 
57223301/ HElliNToN PErEira da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 2,5 diáriaS / 24/05/2022 a 26/05/2022.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 807381

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 3359 / 2022 – adePara, de 01 de JUNHo de 2022.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente de 
Gerente da área de Gestão de Pessoa, pelas atribuições regimentalmente 
conferidas pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Es-
tadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 85 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o laudo Médico Nº: 90784/2022;
rESolVE:
coNcEdEr ao (à) servidor (a) Mario TaVarES dE PaUla, matrícula nº 
5761522268, ocupante do cargo de fiScal ESTadUal aGroPEcUário, 
lotado(a) na adEPara, 30 dias de licença por Motivo de doença em Pessoa 
da família, no período de 30/04/2022 a 29/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente da área de Gestão de Pessoa.
TaTiaNE ViaNa da SilVa
diretora administrativo e financeira

Protocolo: 807168
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 0310/2022  - 01/06/2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve:
coNcEdEr as férias regulamentares, referente ao mês de JUlHo/2022, ao 
empregado abaixo relacionado, considerando o Planejamento anual de férias:
 

Nº MatricULa eMPreGado eXercÍcio FÉrias
001 3171469/ 1 EPiTacio BENEdiTo da SilVa 2021/2022 04.07.2022 a 02.08.2022

roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo - Presidente
Protocolo: 807412

errata
.

errata de Portaria de LiceNÇa PrÊMio
Portaria: 0101/2022, Publicada no doE nº 34.988 de 31.05.2022
onde se lê: período de 23/05/2022 a 22/06/2022
Leia-se: período de 23/05/2022 a 21/06/2022

Protocolo: 807528

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº: 016/2022
data de assinatura: 30/05/2022
Vigência: 30/05/2022 à 29/05/2023
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de diver-
sos materiais de consumo( materiais gráficos, expediente e informática), 
conforme especificações relacionadas no GRUPO 6 do edital do Pregão Ele-
trônico nº 008/2021, para atender as necessidades desta Emater-Pa.
dotação orçamentária:
Programa: 1491- aGricUlTUra, PEcUária, PESca E aQUicUlTUra
P.i/ação: 2070008711 c – forTalEciMENTo daS UNidadES dE aTEr
fonte de recursos: 0261000000 – rEcUrSo PrÓPrio
fonte de recurso: 0660006935- TraNSfErÊNcia dE coNVÊNio
Elemento de despesa: 339030 – MaTErial dE coNSUMo
Valor Médio: r$ 5.685,70 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e 
setenta centavos)
contratada: Empresa BioGraPHicS coM. dE Prod. GráficoS lTda ME
Endereço: rua Guadalajara, 612 SUB Solo – caJEiraS – SÃo PaUlo
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 807200

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 021/2022
ParTES: EMaTEr-Pará E SÃo fraNciSco 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 desenvolvi-
mento rural sustentável no município de SÃo fraNSciSco do Pará. a 
EMaTEr-Pará desenvolverá a ação observada às politicas e diretrizes dos 
Governos federal, Estadual e Municipal de comum acordo e participação da 
PrEfEiTUra, visando à melhoria das condições econômicas, ambientais e 
sociais de sua população rural.
ViGÊNcia: 30/05/2022 à 31/12/2024
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
daTa da aSSiNaTUra: 30/05/2022
aSSiNaTUraS:
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Presidente da EMaTEr-Pa
MarcoS cESar BarBoSa E SilVa
Prefeito municipal de São francisco do Pará

Protocolo: 807450

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1045/2022 - GaB/seMas
o SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE, 
no uso das suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 14 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial nº 33781, de 15 de janeiro de 2019;
rESolVE:
i– designar a servidora, abaixo relacionada, lotado na diretoria de fiscali-
zação ambiental, como agente de fiscalização ambiental da Secretaria de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS.

NoMe MatricULa carGo/FUNÇÃo

fErNaNda dE carValHo BarroS 5964907/1 TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-ciÊNciaS Bio-
lÓGicaS - fiScal

ii – Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação.
Belém, 30 de maio de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade -SEMaS

Protocolo: 807270
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Portaria Nº 1.122, de 01 de JUNHo de 2022.
Torna público os índices provisórios para o repasse do icMS Verde aos 
municípios do Estado do Pará, durante o ano de 2023.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, inciso ii, da consti-
tuição do Estado, e tendo em vista o disposto na lei complementar federal 
nº 63 de 11 de janeiro de 1990, na lei Estadual nº 7.638 de 12 de julho de 
2012 e no decreto Estadual nº 1.064, de 28 de setembro de 2020 e altera-
ções, e considerando as informações constantes no PaE nº 2022/656788,
rESolVE:
art. 1º Tornar público os índices provisórios para o repasse do icMS Verde 
aos municípios do Estado do Pará, durante o ano de 2023.
art. 2º o repasse do icMS Verde aos Municípios durante o ano de 2023 
será estabelecido de acordo com as variáveis e os pesos constantes nesta 
Portaria e dimensionados da seguinte forma:
i - cadastro ambiental rural (car), apresentando o peso de 13,49%;
ii - área de Preservação Permanente (aPP), apresentando o peso de 
11,75%;
iii - área de reserva legal (arl), apresentando o peso de 13,35%;
iV - área antropizada (aa), apresentando o peso de 13,60%;
V – remanescente de Vegetação Nativa (rVN), apresentando o peso de 
14,47%;
Vi - áreas de Uso restrito (Ur), apresentando o peso de 11,83%;
Vii - áreas de Uso Sustentável (US), apresentando o peso de 12,70%; e
Viii - análise de car no Município (acar), apresentando o peso de 8,83%.
art.3º o anexo Único desta Portaria relaciona, de forma consolidada e por 
Município, o índice provisório de repasse do icMS Verde a serem aplicados 
no ano de 2023.
art.4º a metodologia detalhada de cálculo dos índices de repasse da parce-
la do ICMS Verde será disponibilizada no sítio eletrônico oficial da Secreta-
ria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS.
art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de maio de 2022.
Belém - Pa, 01 de junho de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará.

aNeXo ÚNico

Índices Provisórios do icMs Verde 2022 com vigência em 2023

MUNicÍPios % icMs 
Verde 2022 MUNicÍPios % icMs Verde 

2022

aBaETETUBa 0.051863 MoJUÍ doS caMPoS 0.063658

aBEl fiGUEirEdo 0.034874 MoNTE alEGrE 0.067382

acará 0.043040 MUaNá 0.076484

afUá 0.083078 NoVa ESPEraNÇa do Piriá 0.058814

áGUa aZUl do NorTE 0.049208 NoVa iPiXUNa 0.054767

alENQUEr 0.072917 NoVa TiMBoTEUa 0.032426

alMEiriM 0.085714 NoVo ProGrESSo 0.083358

alTaMira 0.076666 NoVo rEParTiMENTo 0.056707

aNaJáS 0.082753 ÓBidoS 0.077045

aNaNiNdEUa 0.059705 oEiraS do Pará 0.058014

aNaPÚ 0.060113 oriXiMiNá 0.091957

aUGUSTo corrÊa 0.044367 oUrÉM 0.034815

aUrora do Pará 0.039917 oUrilÂNdia do NorTE 0.087891

aVEiro 0.083690 PacaJá 0.047801

BaGrE 0.061334 PalESTiNa do Pará 0.055947

BaiÃo 0.050103 ParaGoMiNaS 0.071175

BaNNacH 0.046051 ParaUaPEBaS 0.082504

BarcarENa 0.052235 PaU d’arco 0.049202

BElÉM 0.056003 PEiXE-Boi 0.035234

BElTErra 0.082836 PiÇarra 0.054477

BENEVidES 0.039614 PlacaS 0.053348

BoM JESUS do TocaNTiNS 0.046865 PoNTa dE PEdraS 0.070961

BoNiTo 0.031730 PorTEl 0.060038

BraGaNÇa 0.035007 PorTo dE MoZ 0.069240

BraSil NoVo 0.066971 PraiNHa 0.058766

BrEJo GraNdE do araGUaia 0.037960 PriMaVEra 0.037075

BrEU BraNco 0.043772 QUaTiPUrU 0.038825

BrEVES 0.087333 rEdENÇÃo 0.060788

BUJarU 0.032826 rio Maria 0.043213

cacHoEira do arari 0.086888 roNdoN do Pará 0.060372

cacHoEira do Piriá 0.041605 rUrÓPoliS 0.055650

caMETá 0.049123 SaliNÓPoliS 0.035019

caNaÃ doS caraJáS 0.071036 SalVaTErra 0.070272

caPaNEMa 0.036641 SaNTa BárBara do Pará 0.049314

caPiTÃo PoÇo 0.040943 SaNTa crUZ do arari 0.076998

caSTaNHal 0.032624 SaNTa iZaBEl do Pará 0.038329

cHaVES 0.083292 SaNTa lUZia do Pará 0.060800

colarES 0.042054 SaNTa Maria daS BarrEiraS 0.057412

coNcEiÇÃo do araGUaia 0.044541 SaNTa Maria do Pará 0.029025

coNcÓrdia do Pará 0.037014 SaNTaNa do araGUaia 0.062371

cUMarU do NorTE 0.057093 SaNTarÉM 0.076517

cUrioNÓPoliS 0.044875 SaNTarÉM NoVo 0.036967

cUrraliNHo 0.077193 SaNTo aNTÔNio do TaUá 0.034617

cUrUá 0.046788 SÃo caETaNo dE odiVElaS 0.046888

cUrUÇá 0.043457 SÃo doMiNGoS do araGUaia 0.051710

doM EliSEU 0.061124 SÃo doMiNGoS do caPiM 0.036709

Eldorado do caraJáS 0.043340 SÃo fÉliX do XiNGU 0.081619

faro 0.084764 SÃo fraNciSco do Pará 0.031444

florESTa do araGUaia 0.040084 SÃo GEraldo do araGUaia 0.060907

GarrafÃo do NorTE 0.051842 SÃo JoÃo da PoNTa 0.035371

GoiaNÉSia do Pará 0.054155 SÃo JoÃo dE PiraBaS 0.036469

GUrUPá 0.083134 SÃo JoÃo do araGUaia 0.032768

iGaraPÉ-aÇU 0.031605 SÃo MiGUEl do GUaMá 0.031550

iGaraPÉ-Miri 0.058548 SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa 0.092140

iNHaNGaPi 0.040916 SaPUcaia 0.056968

iPiXUNa do Pará 0.065900 SENador JoSÉ PorfÍrio 0.072525

iriTUia 0.037056 SoUrE 0.078733

iTaiTUBa 0.072859 TailÂNdia 0.063150

iTUPiraNGa 0.045872 TErra alTa 0.034168

JacarEacaNGa 0.076213 TErra SaNTa 0.052667

JacUNdá 0.059483 ToMÉ-aÇU 0.063162

JUrUTi 0.063735 TracUaTEUa 0.040898

liMoEiro do aJUrU 0.067316 TrairÃo 0.067290

MÃE do rio 0.038583 TUcUMÃ 0.054385

MaGalHÃES BaraTa 0.041135 TUcUrUÍ 0.071761

MaraBá 0.063150 UliaNÓPoliS 0.057805

MaracaNÃ 0.040904 UrUará 0.067600

MaraPaNiM 0.037530 ViGia dE NaZarÉ 0.039568

MariTUBa 0.047740 ViSEU 0.048615

MEdicilÂNdia 0.058794 ViTÓria do XiNGU 0.049013

MElGaÇo 0.071227 XiNGUara 0.056846

MocaJUBa 0.049686 ToTal 8

MoJU 0.051297   

fonte: coMaM/diorEd/SaGra/SEMaS (2022).

   

Peso das variáveis de icMs Verde 2022, com vigência em 2023.

VariÁVeis Pesos (%)

car 13.49

aPP 11.75

arl 13.35

aa 13.60

rVN 14.47

Ur 11.83

US 12.70

acar 8.83

Total 100.00

fonte: coMaM/diorEd/SaGra/SEMaS(2022).

Protocolo: 807659
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Portaria Nº 01094/2022-dGaF/GaB/seMas, de 31/05/2022.
Nome: lUcYaNa BarroS SaNToS
Matrícula: 5960948/1
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 08 (oito) dias de afastamento em razão de falecimento de 
pessoa da família
Período: 13/05/2022 a 20/05/2022
Processo: 2022/664217
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 807395

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: aMaNda QUEiroZ MiToSo diNiZ
MaTrÍcUla: 5903140
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo MEio aMBiENTE-Engenharia ambiental
a coNTar dE 30/05/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrati-
va e financeira

Protocolo: 807360

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 01091/2022-dGaF/GaB/seMas, de 31/05/2022.
Nome: carloS MariaNo MESQUiTa PErEira
Matrícula: 32352/1
cargo: Técnico a
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 2ª parcela do triênio 01/06/2005 a 31/05/2008
Período de Gozo: 06/07/2022 a 04/08/2022
Processo: 2022/397287
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 807384
Portaria 01098/2022-dGaF/GaB/seMas, de 31/05/2022.

Nome: MoNica MoNTEiro MorEira
Matrícula: 57196919/3
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 2ª parcela do triênio 13/05/2011 a 12/05/2014
Período de Gozo: 04/07/2022 a 02/08/2022
Processo: 2022/344788
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 807392
Portaria 01097/2022-dGaF/GaB/seMas, de 31/05/2022.

Nome: MoNica MoNTEiro MorEira
Matrícula: 57196919/3
cargo: Professor classe iii
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 2ª parcela do triênio 29/05/2012 a 28/05/2015
Período de Gozo: 04/07/2022 a 02/08/2022
Processo: 2022/344788
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 807387

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01107/2022-GaB/seMas, de 01.06.2022
Servidora: Marli da coNcEiÇÃo dE SoUSa BorGES
cargo: assistente administrativo
Matrícula: 57175424/1
i – dESiGNar, a servidora para responder pela Gerência de articulação e 
Municipalização da Gestão ambiental - GaMaM, durante o impedimento da 
titular SHEila MicHElla alBUQUErQUE dE SoUZa BoNifacio, matrícula 
nº 57201638/1, de férias no período de 16/06/2022 a 15/07/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 807359

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01112/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo - PaE n° 
2022/121427;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria n° 01048/2022/GaB/SEMaS/Pa, publicada no 
DOE n° 34.983 de 26 de maio de 2022, os fiscais titular e suplente do 
contrato n° 024/2022-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ES-
Tado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa 

WorldTEcH coMErcial E SErVicoS EirEli, os servidores: Wilson rocha 
Martins, matrícula nº 57201901/1-Titular e laércio dos Santos rodrigues, 
matrícula nº 5929168/2- Suplente, pelas servidoras: cláUdia WaldilENE 
PESSoa BEZErra, matrícula n° 5960922/1 – Titular e JoSilENE da SilVa 
BaraTa, matrícula nº 5964240/1- Suplente, a contar da publicação desta.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 01 de junho de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 807353
Portaria Nº 01117/2022 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo - PaE n° 
2022/121427;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria n° 01049/2022/GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.983 de 26 de maio de 2022, os fiscais titular e suplen-
te do contrato n° 025/2022-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria 
dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a 
empresa a l PaES BoUlHoSa, os servidores: Wilson rocha Martins, ma-
trícula nº 57201901/1-Titular e laércio dos Santos rodrigues, matrícula 
nº 5929168/2- Suplente, pelas servidoras: cláUdia WaldilENE PESSoa 
BEZErra, matrícula n° 5960922/1 – Titular e JoSilENE da SilVa BaraTa, 
matrícula nº 5964240/1- Suplente, a contar da publicação desta.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 01 de junho de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 807355

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 007/2022
autorizo nos termos do artigo 25, caput c/c art.13, inciso Vi da lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a INEXIGIBI-
lidadE dE liciTaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/572389 de 07 de 
abril de 2022, que tem por objeto a contratação da empresa EXcElÊNcia 
EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda ME, inscrita no cNPJ nº 26.855.539/0001-16, 
no valor global de r$ 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais), para a 
participação de 02 (dois) servidores no curso “Seminário: coNTroGoV – 
Excelência em controle interno e auditoria Governamental”, que será reali-
zado em Goiânia/Go, nos dias 06 e 07/06/2022, conforme fundamentação 
constante dos autos do processo.
Belém/Pa, 01 de Junho de  2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 807645

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1005/2022 - GaB/seMas 19 de Maio de 2022.
objetivo: Participar da 2ª reunião ordinária do coGES – cliMa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia ararandewa, município de Goianésia do Pará.
destino: Belém/Pa
Período: 05/06 á 08/06/2022– 03,½ diárias.
colaboradora Eventual :
- lUciENE raMoS PErEira - (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 800929
Portaria Nº 1010/2022 - GaB/seMas 19 de Maio de 2022.

objetivo: realizar amostragem para o monitoramento da qualidade dos 
recursos hídricos do Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: castanhal, igarapé-açu, Peixe-Boi, Marapanim, Terra alta, Tra-
cuateua, São francisco do Pará, Santa luzia do Pará e Santo antônio do 
Tauá/Pa.
Período: 06/06 á 13/06/2022–07, ½ diárias.
Servidores:
-57175419/ 1 - roSEMBErG SilVa dE SoUZa- (auxiliar operacional)
- 3254305/ 1 - raiMUNdo JorGE raiol - (auxiliar Técnico)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 801167
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Portaria Nº 1024/2022 - GaB/seMas 20 de Maio de 2022.
objetivo: capacitar e acompanhar as análises dos técnicos municipais e 
validação de car.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: água azul do norte/Pa- Marabá/Pa
Período: 04/06 á 12/06/2022–08, ½ diárias.
Servidores:
-8002804/2 - rafaEl MENdoNÇa MoUra dE SoUZa- (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
-5923751/2 - MarcoS aNdrE PiMENTEl dE MacEdo - (Técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 801786
Portaria Nº 1126/2022 - GaB/seMas 01 de JUNHo de 2022.

objetivo: Participar reunião de alinhamento e acompanhamento da Política 
de atuação integrada de Territórios Sustentáveis (PTS) no TS Pa-279 e 
participação na capacitação em Manejo de pastagem, Pecuária sustentável 
e Manejo Sanitário de rebanhos ofertado pela Embrapa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa
Período: 05/06 a 11/06/2022 – 6 e ½ diárias
Servidor:
- 5960931/1 - Hamilton ferreira de Souza Neto – Técnico em Gestão de 
meio ambiente
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 807709

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
Processo: 34734/2016
NoME do iNfraTor: JUrUá florESTal
iNfraÇÃo: art. 118, inciso iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual 5887/1995, 
em consonancia art. 66 do decreto federal 6514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 5805/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do, § 1° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 13996/2017
NoME do iNfraTor: fiToBEl iNdUSTriaS rEUNidaS lTda-ME
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, paragrafo único, inciso ii 
do decreto federal 6514/2008 e art. 81, inciso iii e Vi da lei Estadual 
6381/2001, em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
4533/2012/GErad, ante a ausencia de tipicidade da conduta perpetrada, 
não se verificando a ocorrencia do disposto no art. 66, paragrafo único, 
inciso ii do decreto federal n° 6514/2008 e art. 81, incisos iii e Vi da lei 
Estadual n° 6381/2001, o que torna o auto incapaz de produzir efeitos. 
Sendo este arquivado, observando as formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 20483/2015
NoME do iNfraTor: rUi MENdoNÇa fErrEira dE SoUZa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82, do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
3014/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição, o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 45392/2016
NoME do iNfraTor: BrUNNo BorSoi BarroS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo doS aU-
ToS referente ao auto de infração n° 4330/2016/GEfaU com fundamento 
no art. 112, § 2° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz 
de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 31146/2015
NoME do iNfraTor: JoSE carloS MorEira aZEVEdo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 2° lei Estadual 5977/96 e art. 
29 da lei federal 9605/98, em consonância com o art. 24 do decreto fe-
deral 6514/08, e art. 225 da constituição da federal 1988.

PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 8501/2015, ante a incidência da prescrição executória, nos termos da 
sumula n° 467 do Superior Tribunal de Justiça inobservada oportunamente 
por esta SEMaS, o que torna o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 26991/2015
NoME do iNfraTor: J S iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 6514/2008, 
em consonância com o art. 70 Paragrafo 1° da lei federal 9605/1998 e art. 
225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°7609/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do, § 1° e caput do art. 21 do decreto federal 6514/2008 o que 
torna o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observan-
do as formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 25095/2015
NoME do iNfraTor: JoaQUiM PErEira da coSTa filHo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995, art 3°, 
inciso Vii decreto federal 6514/2008
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008 e art. 4° da decreto federal 6514/2008, em consonância com 
o art. 70 Paragrafo 1° da lei federal 9605/1998 .
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo 
doS aUToS referente ao auto de infração n° 5677/2015/GEflor com 
fundamento no art. 112, § 2° da lei Estadual 8972/2020, o que torna o 
auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 34519/2014
NoME do iNfraTor: coNdoMiNio GrEENVillE rESidENcE
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 71 Paragrafo Unico, e art. 81 
incisos i, iV e Viii da lei Estadual n° 6381/2001, em consonância com o 
art. 70 da lei federal 9605/1998, e art. 225 da constituição da federal 
1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - 
SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo doS aUToS 
referente ao auto de infração n° 2588/2014/GErad com fundamento no art. 
112, § 2° da lei Estadual 8972/2020, o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 7368/2015
NoME do iNfraTor: aNToNio EroNaldo TaVarES aNdradE
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 § 1° e 3° do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infra-
ção n°6552/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição executória, nos 
termos do art. 21 do decreto federal n° 6514/2008 da sumula n° 467 do 
Superior Tribunal de Justiça observada oportunamente por esta SEMaS, o 
que torna o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, obser-
vando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 7364/2015
NoME do iNfraTor: MadEirEira coNQUiSTa iNdUSTria E coMErcio 
lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 §1° e §3° do decreto fede-
ral 6514/2008, em consonância com o art. 70 Paragrafo 1° da lei federal 
9605/1998 e art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes am-
bientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°6554/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do, § 1° e caput do art. 21 do decreto federal 6514/2008 o que 
torna o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observan-
do as formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 1430/2015
NoME do iNfraTor: ViVo S.a
iNfraÇÃo: art. 118, inciso iV, da lei Estadual n° 5.887/1995 .
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 94 da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o coNaMa 237, 19/12/1997, e com 
o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 225 da constituição da federal 
1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2728/2015/GErad, ante a incidência da prescrição da pretenção exe-
cutória, nos termos do art. 21 do decreto federal n° 6514/2008 da sumula 
n° 467 do Superior Tribunal de Justiça observada oportunamente por esta 
SEMaS, o que torna o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arqui-
vado, observando as formalidades legais.
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eXtrato de decisÃo
Processo: 35158/2012
NoME do iNfraTor: NaPolEÃo TaVarES dE aNdradE
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e 
art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular,TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 4985/2012/difiSc, ante a incidência da prescrição da pretenção exe-
cutória, nos termos do art. 21 do decreto federal n° 6514/2008 da sumula 
n° 467 do Superior Tribunal de Justiça observada oportunamente por esta 
SEMaS, o que torna o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arqui-
vado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 37564/2013
NoME do iNfraTor: aGroiNdUSTrial farTUra coM. E iNd. lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e 
art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular,TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
6635/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição da pretenção execu-
tória, nos termos do art. 21 do decreto federal n° 6514/2008 da sumula 
n° 467 do Superior Tribunal de Justiça observada oportunamente por esta 
SEMaS, o que torna o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arqui-
vado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 14700/2015
NoME do iNfraTor: SEdoP
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, paragrafo único, inciso ii, 
do decreto federal 6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei fede-
ral 9605/1998, e art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU a PENalidadE dE adVEr-
TENcia, prevista nos artigos 119, inciso 121 da lei 5887/1995, o consoan-
te o disposto no art. 118, inciso Vi da politica Estadual de Meio ambiente, 
o que torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 27638/2014
NoME do iNfraTor: aUTo PoSTo TaPaJoS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 94 incisos i e ii da lei Estadual 
n° 5887/95 e art. 8 inciso i e ii do coNaMa 237/11997, em consonância 
com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e art. 225 da constituição da 
federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - 
SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo doS aUToS 
referente ao auto de infração n° 5636/2014/difiSc com fundamento no art. 
112, § 2° da lei Estadual 8972/2020, o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 11617/2017
NoME do iNfraTor: coNSocio coNSTrUTora BElo MoNTE
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 80 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
8779/2016/GEflor, devido à da atipicidade da conduta indica como infra-
ção, o que torna o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 21737/2017
NoME do iNfraTor: J lEMoS dE oliVEira - friVaTa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: inciso iii do art. 81 da lei Estadual 
n° 6381/2001, e art. 66 do decreto federal 6514/2008, em consonância 
com o art.70 da lei 9605/1998 e art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°8542/2015/GEfaU, ante a ausencia de tipicidade da conduta perpetrada, 
não se verificando a ocorrenci do descumprimento do item 3 das condi-
cionantes da outorga 414/2010, o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 6024/2013
NoME do iNfraTor: MiNEradora TraNSPorTadoUra clara lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 63 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2175/2013/GErad, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos ter-
mos do art. 21 do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz 
de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 7646/2012
NoME do iNfraTor: alEX fErrEira da rocHa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 paragrafo 1° da lei federal 
9605/1998, e art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
7370/2015, ante a incidência da prescrição intercorrente nos termos do § 
2° do art. 21 do decreto federal 6514/2008, o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 21457/2012
NoME do iNfraTor: claUdoMiro MoNTEiro da SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 da lei 9605/1998, em con-
sonância com o art. 57 do decreto federal 6514/2008
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo doS aU-
ToS referente ao auto de infração n° 3842/2012 com fundamento no art. 
112, § 2° da lei estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 159353/2008
NoME do iNfraTor: ParaNorTE MadEiraS EXPorTaÇÃo lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 e 94 da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 60 da lei federal 9605/1998, e 
art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°0980/2007/difaU, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do,§ 1° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 372996/2008
NoME do iNfraTor: SidENorTE SidErUrGica lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 15 da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e 
art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
0924/2008/GErad, ante a incidencia da prescrição intercorrente o que tor-
na o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando 
as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 27312/2011
NoME do iNfraTor: MarQUES PiNTo NaVEGaÇÕES lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 94, incisos i e ii da lei Esta-
dual 5887/1995, e art. 8, incisos i e ii da resolução coNaMa 237/97, em 
consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e art. 225 da cons-
tituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 1813/2011/GErad, ante a ocorrencia de vicio na lavratura do referido 
auto, nos termos da sumula 473 do STf, o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

Protocolo: 807190
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 339 de 31 de Maio de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – Matrícula – cargo: daniel da costa francez – 57204718 – Téc-
nico em Gestão ambiental
PTrES: 798780
fonte: 0101006357
Elemento: 33.90.30.. r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
ação: 241921
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 807701
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diÁria
.

Portaria Nº. 328 de 31 de Maio de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de oriximiná-Pa, de 23 a 29/05/2022:

servidor objetivo
cB BPa Heroilson cajado de Sousa, matrícula 

nº 57223033.
apoio aos técnicos deste instituto que estarão desenvolvendo ações 

ligadas à educação ambiental na floTa de faro.
cB BPa robson Pinto campos, matrícula nº 

5723183.
cB BPa Euler Bruno Bentes do Nascimento, 

matrícula nº 42196171.

ii - conceder 6,5 (seis e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/629997 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 334 de 30 de Maio de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de faro e Jaramacaru-Pa, de 24/05 a 02/06/2022:

servidor objetivo

ronaldison antonio de oliveira farias, matrícula 
nº 5965237, ocupante do cargo de Gerente.

Monitoramento na floTa de Trombetas e ação de Educação ambiental 
para sensibilização das comunidades para Pesca Esportiva e a captura 

do cará disco.

ii - conceder 9,5 (nove e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/602694 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio, EM EXErcÍcio

Portaria Nº. 338 de 31 de Maio de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Portel-Pa, de 06 a 15/06/2022:

servidor objetivo
Mauro Monteiro e Monteiro, matrícula nº 

57210811, ocupante do cargo de Extensionista 
rural ii.

apoio nos cursos de criação de abelhas nativas para agricultores fami-
liares dos PEaEX’s acangatá/alto camarapí e Jacaré-Puru, em Portel em 

conjunto com o idEflor-Bio.

ii - conceder 9,5 (nove e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/651774 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 341 de 31 de Maio de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de São felix do Xingu-Pa, de 30/05 a 04/06/2022:

servidor objetivo

Jefferson de Oliveira Medeiros, matrícula nº 
5953395, ocupante do cargo de Motorista.

conduzir servidores do referido instituto que irão realizar o Seminário 
no município de São feliz do Xingu referente a parcerias na aPa Triunfo 

do Xingu.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/584445 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 342 de 31 de Maio de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Belterra-Pa, de 06 a 09/06/2022:

servidor objetivo
Weden José Mota da Silva, matrícula nº 

5958152, ocupante do cargo de Gerente.

Visita Técnica do ErBa i em conjunto com iPaM nas propriedades 
atendidas pelo ProSaf no município de Belterra.

Gizele luciana cabral ramos, matrícula nº 
5957611, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.
Peterson Silva de Sousa, matrícula nº 5953423, 

ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
ambiental.

 - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o processo 
nº 2022/585954 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 344 de 31 de Maio de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Uruará e Placas-Pa, de 06 a 10/06/2022:

servidor objetivo
israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, 

ocupante do cargo de Gerente. Apresentação do PROSAF aos beneficiários do calendário 2022, entrega 
de insumos produtivos e orientação técnica para produção de mudas.alessandra Santos Mota, matrícula nº 5897625, 

ocupante do cargo de assistente administrativo.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/636499 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 345 de 31 de Maio de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Porto de Moz e Gurupá-Pa, de 13 a 17/06/2022:

servidor objetivo
israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, 

ocupante do cargo de Gerente. Apresentação do PROSAF aos beneficiários do calendário 2022, visita 
aos viveiros e entrega de insumos produtivos.alessandra Santos Mota, matrícula nº 5897625, 

ocupante do cargo de assistente administrativo.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/636501 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 346 de 31 de Maio de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Novo repartimento e Goianésia-Pa, de 15 a 17/06/2022:

servidor objetivo
Keylah regina Borges, matrícula nº 5783631, 

ocupante do cargo de Gerente.
Visita técnica para avaliação de produção dos Safs.Emmanuell carrolo Sobrinho, matrícula nº 

57200772, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de Meio ambiente.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/646143 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 807686
Portaria Nº 340 de 31 de Maio de 2022

art.1º - alterar o período de viagem de 17/04 a 05/05/2022, publicada no 
doE n° 34.931 de 12/04/2022, referente as diárias dos servidores Thia-
go Pacheco de oliveira, matrícula nº 5953392, João claudio conceição de 
Souza, matrícula nº 57201094 e Jaime Wanderley correa Nonato, matrícu-
la nº 5413214, para o intervalo de 23/05 a 10/06/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 807729
Portaria nº. 353 de 01 de junho de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Salinópolis-Pa, no dia 02/06/2022:

servidor objetivo
Pedro Bernardo da Silva Neto, matrícula nº 

55588924, ocupante do cargo de coordenador 
de Núcleo. Levantamento das coordenadas geográficas para sinalização de áreas 

sobrepostas por empreendimentos no Monumento do atalaia.
auro Nascimento dias, matrícula nº 57194213, 
ocupante do cargo de agente administrativo.

Marcel Silva de oliveira, matrícula nº 5914586, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir o veículo oficial em apoio aos servidores em atividade 
institucional.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, a cada servidor, conforme o processo nº 
2022/686627 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 807722

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de cessÃo de Uso Nº 01/2021
ParTES: idEflor-Bio (cEdENTE) E a aSSociaÇÃo TEMBÉ daS aldEiaS 
fraSQUEiraS E iTa PUTYr - aTafi (cESSioNária).
oBJETo: o presente Termo aditivo visa, também, o adiTaMENTo dE iN-
clUSÃo do oBJETo, relativo ao seguinte equipamento:
1. a) 02 (duas) furadeiras Elétrica, impacto, ½’’, 13MM, 110V.
daS coNdiÇÕES MaNTidaS: Permanecem inalteradas todas as demais 
cláusulas e condições da cessão de uso ora aditada, ficando este 1º Termo 
Aditivo, parte integrante daquela, para todos os fins de direito.
E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Termo 
aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, sem ra-
suras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas 
testemunhas, a todo o ato presente vai pelas partes assinadas, as quais se 
obrigam a cumpri-lo.
ViGÊNcia: 25/05/2022 a 24/05/2023
aSSiNaTUra: 24/05/2022
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
Presidente em Exercício do idEflor-Bio
cEdENTE.
PEdro NilSoN dE SoUSa coSTa
Presidente da aSSociaÇÃo TEMBÉ daS aldEiaS fraSQUEiraS E iTa PU-
TYr - aTafi.
cESSioNária.

Protocolo: 807256
Partes: iNstitUto de deseNVoLViMeNto FLorestaL e da 
BiodiVersidade do estado do ParÁ - ideFLor-Bio e aLZira 
aLMeida de araÚJo. 
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal 
daTa do diSTraTo: 04/04/2022 
ordENador dE dESPESa: Karla lESSa BENGTSoN

Protocolo: 807734
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

Portaria
.

Portaria N.º 862/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP
BeLÉM/Pa, 01 de JUNHo de 2022.

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
Dispõe sobre a designação de Fiscais, para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução de instrumento contratual;
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Portaria n° 102/2021- GaB/SEGUP de 23 de setembro de 
2021 (doE nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração dos coNTraToS do curso de capacitação 
em Oratória: Técnicas Eficazes para falar em público aos Agentes do SIEDS 
2022, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços técnicos profis-
sionais especializados para execução de atividades educacionais.
coNSidEraNdo o descrito no despacho do processo eletrônico 
2022/454670 (seq. 51), que designa a indicação de fiscal titular e suplente.
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução dos referidos contratos:
- SiMoNNE Maria BaSToS MacHado fErrEira, Matricula funcional nº 
5675014, fiscal Titular;
- 3° SGT BM alESSaNdro SoUZa araÚJo, Matricula funcional nº 
57173425, fiscal Suplente.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 807280
Portaria N.º 859/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP

BeLÉM/Pa, 01 de JUNHo de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
dispõe sobre a Substituição de fiscal Suplente designada para acompanhar 
e fiscalizar a execução de instrumento contratual.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Portaria n° 102/2021- GaB/SEGUP de 23 de setembro de 
2021 (doE nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo o coNTraTo n° 090/2020 – SEGUP/Pa, celebrado com a 
empresa oi S/a, decorre da adesão ao Pregão Eletrônico SrP n° 11/2018 
da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° XXiV/2018.
coNSidEraNdo a solicitação de substituição do servidor alfrEdo filHo 
DA SILVA ALVES, Matrícula Funcional: 55857911, nomeado como fiscal 
suplente do contrato em epígrafe, através da PorTaria N° 1.189/2020 
-  GaB.SaGa/SEGUP, de 13/10/2020, publicada no doE n° 34.372, de 14 
de outubro de 2020;
rESolVE: nomear o servidor fraNciSco aSSiS dE frEiTaS NETo, Ma-
tricula funcional nº 57196690, como fiscal Suplente, para acompanhar 
e fiscalizar a execução do Contrato n° 090/2020 - SEGUP/PA, em substi-
tuição ao servidor alfrEdo filHo da SilVa alVES, Matrícula funcional: 
55857911.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 807273

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 865/2022-saGa BeLÉM, 01 de JUNHo de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: Processo:2022/673409, e Mem. n° 32-NPc, de 
31.05.2022.
coNSidEraNdo: Portaria nº851/2022-SaGa, de 27.05.2022,publicada no 
doE nº 34.988, de 31.05.2022, que concedeu férias ao servidor SÉrGio 
ricardo fialHo aNdradE, chefe do Núcleo de Projetos corporativos, 
Mf 5420474/5, no período de 01.07 a 30.07.2022.

r E S o l V E:
designar o servidor lUiZ fEliPE lEiTE SilVa, coordenador de Projetos, Mf 
5897876/1, para responder pelo cargo de chefe do Núcleo de Projetos cor-
porativos, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 807357

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 849/2022 - ccc / 
GaB.saGa / seGUP. 

Publicado no doE Nº 34.990, do dia 01/06/2022 - Protocolo nº 806637.
onde se lê: - iGo coSTa PEcK, Matrícula: 5950402, como fiscal Titular.
Leia-se: - JoÃo iGo coSTa PEcK, Matrícula: 5950402, como fiscal Titular.

Protocolo: 807653

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 138/2022-seGUP/Pa
Processo nº 2022/128600
Exercício: 2022
origem: Pregão Eletrônico nº 009/2022-SEGUP-Pa
objeto: contratação de empresa especializada em manutenção de produ-
tos aeronáuticos, certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 
conforme previsto no regulamento Brasileiro de aviação (rBac) 145 para 
a prestação de serviço de manutenção aeronáutica, com fornecimento de 
peças e suprimentos, tendo por objetivo manter em conformidade com o 
programa recomendado de manutenção estabelecido pelos fabricantes da 
aeronave, motor e de seus equipamentos em plenas condições de aero-
navegabilidade, a seguinte aeronave: Marca PT-MEX, fabricante cESSNa, 
Modelo GraNdcaraVaN c-208-B, aNo dE faBricaÇÃo 1996, número de 
série 208B0515, motor turboélice, PraTT & WHiTNEY caNadá, modelo 
PT-6a-114a, númeor de série PcE-19190, hélice MccaUlEY, modelo 3Gfr-
34c703-B, número de série 61417, para atender as necessidades da Se-
cretaria de Segurança Pública e defesa Social do Estado do Pará, de acordo 
com as condições e especificações constantes no Termo de Referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 171/2022-coNJUr
data de assinatura: 31 de Maio de 2022.
Vigência: 31/05/2022 a 30/05/2023
Valor global: r$ 2.033.004,00 (dois milhões, trinta e três mil e quatro reais)
Programação orçamentaria: fonte: 0101;
Programa de Trabalho: 21.101.06.181.1502.8838 - realização de Missões 
do Grupamento aéreo e fluvial;
Natureza de despesa: 339039.
contratada: aXial aViaÇÃo lTda
cNPJ: 03.111.558/0003-02
Endereço: av. São francisco de assis, nº 500, Bairro: lagos de Santa He-
lena, cidade: Bragança Paulista/São Paulo, cEP 12946-402.
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 807254

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 017/2021-seGUP/Pa
Processo: 2020/829579
Exercício: 2022
origem: Processo n° 2020/829579 - SEGUP/Pa
objeto: Prorrogação de execução do contrato por mais 3 (três) meses, com 
início em 01/06/2022 e término em 31/08/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 318/2022-coNJUr/SEGUP
data da assinatura: 31/05/2022
contratada: GUaJará coNSTrUÇÃo dE EMBarcaÇÕES lTda
cNPJ: 07.567.687/0001-90
Endereço: Travessa João domingos da Silva, 153, Bairro Novo - Bujarú/
Pa. cEP: 68.670-000
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 807237
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 001/2022-seGUP/Pa

Processo: 2020/1048669
Exercício: 2022
origem:Processo Eletrônico n° 2020/1048669, decorrente do Pregão Ele-
trônico para registro de Preços nº 014/2021-SEGUP/Pa.
objeto: alteração da razão Social, em razão da alteração do contrato so-
cial da empresa contratada, que passará de TSJ TElEMarKETiNG EirEli 
para TSJ coNTacT cENTEr lTda.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 293/2022-coNJUr/SEGUP
data da assinatura: 27/05/2022
contratada: TSJ coNTacT cENTEr lTda
cNPJ: 07.567.687/0001-90
Endereço: rua Ó de almeida, 634 - altos, Bairro: reduto - Belém/Pa. cEP: 
66053190
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 807238
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 01/2022/ccV/seGUP/Pa

o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por in-
termédio da SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfE-
Sa Social - SEGUP, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, sito 
na rua arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Bairro: Batista campos, cEP. 
66.023-700, inscrita no cNPJ nº 05.054.952/0001-01, inscrição Estadual 
nº 15.174.302-9 e inscrição Municipal nº 150.269- 1, representada nes-
te ato por seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, o Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
nº 30.796.171-0 e inscrito no cPf/Mf sob nº 347.174.308-16, residente 
e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESol-
VE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo baseada no art. 25, inc. 
i, da lei nº 8.666/1993, para contratação direta da empresa TaUrUS ar-
MaS S.a, cNPJ sob o nº 92.781.335/0001-02, localizada na av. São Bor-
ja, nº 2181, Prédio a, distrito industrial, São leopoldo/rS, cEP: 93.035-
411, neste ato representada pelo diretor, o Sr. lEoNardo BrUM SESTi, 
carteira de identidade n.º 1073832345 SJS/rS e cPf n.º 004.067.070-81, 
brasileiro, solteiro, cujo objeto é a aquisição de 43 (QUarENTa E TrÊS) fu-
zil de assalto calibre 5.56x45mm, com vistas a “fortalecer e Modernizar o 
Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa Social (SiEdS) do Estado 
do Pará, com recurso oriundo do Convênio nº 921532/2021 firmados entre 
a SEGUP/Pa e SEGEN/MJ, com valor global de r$ 635.416,16 (seissentos 
e trinta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), 
na Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamen-
to das ações integradas de Segurança Pública. Natureza: 449052. fontes: 
0106 e 6101.
Belém/Pa, 30 de maio de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 807308

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo
raTifico, nos termos do artigo 26 da lei fede-
ral nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, o Termo de inexigibilida-
de nº 01/2022/ccV/SEGUP/Pa.
Belém/Pa, 30 de maio de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública e defesa Social do Estado do Pará

Protocolo: 807310

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 829/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 10 à 11.05.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 830/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MUaNa/Pa
PErÍodo: 27 à 30.05.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): aNTÔNio da PaiXÃo NoNaTo, Mf: 5949629-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 831/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MUaNa/Pa
PErÍodo: 27 à 30.05.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): Sd PM aNTÔNio PaNToJa riBEiro NETo, Mf: 5920953-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 832/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SoUrE/Pa
PErÍodo: 27 à 30.05.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): 2° SGT PM oSValdo Baia da rocHa, Mf: 5589908-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 833/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SoUrE/Pa
PErÍodo: 27 à 30.05.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): aNdErSoN MoraES caSTro, Mf: 5946272-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 834/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o abastecimento das aeronaves do GraESP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caPaNEMa/Pa
PErÍodo: 12 à 13.05.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): SGT BM raiMUNdo MarcoS oliVEira fErrEira, Mf: 
5397600-1
SGT PM lUiS carloS carValHo SilVa, Mf: 5728371-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 835/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaGoMiNaS/Pa
PErÍodo: 26.05.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): aNdrÉ lUiS BENTES MacEdo, Mf: 5899460-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 836/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SalVaTErra E SoUrE/Pa
PErÍodo: 29.05 à 02.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor(ES): SGT BM lUciValdo da SilVa GoMES JUNior, Mf: 
5211263
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 837/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SoUrE E SalVaTErra/Pa
PErÍodo: 29.05 à 02.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): Maria lUiZa dE carValHo NUNES, Mf: 57174139-5
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 807628

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 858/2022-saGa
BeLÉM, 31 de Maio de 2022 

coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/673409; e Mem. Nº32 /2022-NPc, 
de 31.05.2022.
coNSidEraNdo: a Portaria nº851/2022-SaGa, de 27.05.2022, publicada 
do doE nº 34.988, de 31.05.2022, referente as férias regulamentares no 
mês de julho/2022 aos servidores da SEGUP.
r E S o l V E:
Excluir da Portaria de férias do mês de julho/2022 o servidor lUiZ fEliPE 
lEiTE SilVa, Mf 5897876/1, coordenador de Projetos,2021/2022, em vir-
tude da necessidade de serviço.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 807204
Portaria Nº 863/2022-saGa
BeLÉM, 01 de JUNHo de 2022

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: a Portaria nº851/2022-SaGa, de 27.05.2022, publicada 
do doE nº 34.988, de 31.05.2022, referente as férias regulamentares no 
mês de julho/2022 aos servidores da SEGUP.
r E S o l V E: Excluir da Portaria de férias do mês de julho/2022 o servi-
dor PEdro MoNTEiro dE PaiVa, Mf 5107474/1, assistente administrati-
vo, 2021/2022, em virtude de não possuir Período aquisitivo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 807212
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Portaria Nº 860/2022-saGa
BeLÉM, 31 de Maio de 2022

coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/676565, e Mem. Nº 19/2022-coN-
JU, de 31.05.2022.
coNSidEraNdo: a Portaria nº851/2022-SaGa, de 27.05.2022, publicada 
do doE nº 34.988, de 31.05.2022, referente as férias regulamentares no 
mês de julho/2022 aos servidores da SEGUP.
r E S o l V E:
Excluir da Portaria de férias do mês de julho/2022 o servidor Márcio EMÍ-
dio PErEira caMÊlo, Mf 5917284/3, diretor,2021/2022, em virtude da 
necessidade de serviço.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 807209

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 112/2022 – ccc: No-
MEar o 1º TEN QoPM rG 39214 alaN PaTricK araÚJo da coSTa para 
exercer a função de Presidente da comissão fiscalizadora do contrato ad-
ministrativo n.º 006/2021, em substituição ao MaJ QoPM rG 26922 lUiZ 
carloS da SilVa PoNTES, a serviços de construção do Prédio da 24° 
companhia independente da PMPa; NoMEar o 3º SGT rG 34792 diVaN 
coSTa rodriGUES, em substituição ao Sd PM rG 41365 dEricK VaN-
DERSON PIMENTEL CARDOSO, como Membro da Comissão fiscalizadora do 
contrato n.º 006/2021;MaNTEr o Sd PM rG 41881 lUcaS MarSi SoUZa 
caMPElo da coSTa como Membro da comissão fiscalizadora do contra-
to; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 01 de Junho de 2022; 
ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do 
centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 807637
Portaria Nº 1707/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 52, inciso 
iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando os termos do Memorando nº 885/2022 – aPM, de 25 de maio 
de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo AL OF PM ROBERTO CAR-
loS VErÍSSiMo corrEia JÚNior; considerando a Portaria nº 226/2022-
dGEc, publicada no Boletim Geral nº 100, de 26 de maio de 2022, a qual 
dESliGoU a PEdido do cfo/PMPa/2022 o al of PM roBErTo carloS 
VErÍSSiMo corrEia JÚNior (PaE Nº 2022/650902);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al of PM ro-
BErTo carloS VErÍSSiMo corrEia JÚNior (cPf Nº 063.407.754-62), 
pertencente à academia de Polícia Militar “cel fontoura”.
art. 2º EXclUir o al of PM roBErTo carloS VErÍSSiMo corrEia JÚ-
Nior, da folha de pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral 
de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 01 de junho de 2022.
 JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 807519

.

.

diÁria
.

Portaria Nº2312/22/di/dF – objetivo: Participação em cur-
so: “a nova lei de licitações e contratos”; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Brasília-df; Período: 
08 a 11/06/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação; 03 de pousa-
da e 4 indenizações de transportes; Servidores: TEN cEl PM Heyder Silva 
do Nascimento; cPf: 638.354.872-72; Valor: r$ 2.085,43. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2313/22/di/dF – objetivo: Participação em cur-
so: “a nova lei de licitações e contratos”; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Brasília-df; Período: 
08 a 11/06/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação; 03 de pou-
sada e 4 indenizações de transporte; Servidores: MaJ PM adriano raiol da 
Silva Barbosa; cPf: 750.015.602-25; Valor: r$ 2.085,43. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 807609

oUtras MatÉrias
.

1º termo aditivo ao acordo de cooperação n° 004/2021 – PMPa e 
Pref. Municipal de aurora do Pará/Pa. oBJETo: “o presente instrumento 
tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do acordo de coope-
ração nº 004/2021, por doze meses, a contar da data de 23 de junho de 
2022. aSSiNaTUra: 01/06/2022. ParTES: PolÍcia MiliTar do Pará - 
cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JUNior – comandante-Geral 
da PMPa; Prefeitura Municipal de aurora do Pará/Pa - VaNESSa GUSMÃo 
MiraNda

Protocolo: 807672

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 010/2022 – sec.Fas/PMPa.
dispõe sobre comissão Setorial de implementação do Processo adminis-
trativo Eletrônico (PaE) no âmbito do fundo de assistência Social da Polícia 
Militar do Pará, encarregada de realizar a implementação do (PaE).
o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará, usando 
das atribuições do cargo para o qual foi nomeado por intermédio da Porta-
ria N° 404/2022 – SdccMo/dGP, publicado no d. o. E. Nº 34934 de 14 de 
abril de 2022, do Exmº. Sr chefe do Estado Maior da PMPa, respondendo 
pelo comando Geral da PMPa, bem como, pelo regimento interno do faS-
PM, aprovado pela Portaria n° 053/2013 - GaB. cMdo;
considerando os arts. 1º e 21 da lei federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 
1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados 
e dá outras providências;
considerando o decreto nº 2.176, de 12 de setembro de 2018, o qual 
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo ad-
ministrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes 
do Tesouro Estadual, do Poder Executivo do Estado do Pará;
considerando o dever da administração Pública de promover a gestão dos 
documentos públicos, e ainda a necessidade de modernizar a tramitação 
de documentos na administração Pública Estadual, visando a economici-
dade e a otimização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade dos 
documentos, a segurança, a confiabilidade e a integridade da informação;
considerando a Portaria n° 016/2020 – SEc/faSPM, que nomeou a comis-
são Setorial para implementação do Processo administrativo Eletrônico, no 
âmbito deste fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará, para, 
sob a presidência do primeiro, realizar a implementação do (PaE) com os 
seguintes servidores:
1. Marcos Barroso leal - Matrícula funcional: 57199498/1 – Gestor Setorial 
do PaE;
2. Moisés costa da conceição - Matrícula funcional: 52641031 - cogestor 
Setorial do PaE;
3. Emerson aníbal Mesquita Martins - Matrícula funcional: 56150621 - 
Membro.
rESolVE:
art. 1o – NoMEar o Sd PM rG 41908 iSraEl dE MoUra SErra fiGUEi-
rEdo - Matrícula funcional: 64016371 - cogestor Setorial do PaE, em 
substituição do cEl QoPM Moisés costa da conceição - Matrícula funcio-
nal: 52641031 no fundo de assistência Social da PMPa.
art. 2o – NoMEar o Sd PM rG 40968 lUaNa PiMENTEl PiNHEiro - Matrí-
cula funcional: 59075982 – Membro, em substituição de Emerson aníbal 
Mesquita Martins - Matrícula funcional: 56150621 no fundo de assistência 
Social da PMPa.
art. 3° – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 01 de junho de 2022.
raUl ZENio GENTil SilVa - cEl QoPM rG 21112
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 807292

.

.

diÁria

Portaria Nº 095/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter se-
guido a fim de realizar a condução em segurança dos artigos militares, 
correlatos e Kit fraldas para a referida região tendo em vista o início do 
curso de formação de Praças -cfP no Município em questão. - faSPM. 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: Belém-Pa; Período de 01 a 04 de Junho de 2022; Quanti-
dade de diárias: 04 diárias de alimentação e 03 diárias de Pousada; Na 
categoria “B”; Servidor: Sd PM rG 42421 Karla NaYaNa SalES PaES; 
cPf:000.727.822-50, no Valor: r$ 886,20; Sd Mara cardoSo doS PaS-
SoS; cPf: 947.260.192-87, no Valor: 886,20. ordENador: raUl ZÊNio 
GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 807252
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 203 de 31 de Maio de 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso de suas atribuições legais conferidas por ordenamento 
jurídico vigente;
considerando os processos de contratação no âmbito do corpo de Bombei-
ros Militar do Pará e coordenador Estadual de defesa civil;
considerando a necessidade de recebimento, acompanhamento e fisca-
lização de Materiais, Equipamentos e outros, de interesse do corpo de 
Bombeiros Militar do Pará;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, 
resolve:
Art. 1º Designar, pelo período de um ano, os servidores abaixo qualifica-
dos para receberem, acompanharem e fiscalizarem, por meio de comissão 
devidamente instituída, os bens e serviços adquiridos pelo corpo de Bom-
beiros Militar do Pará:
i - comissão de recebimento, acompanhamento e fiscalização de Mate-
riais Permanentes:
Presidente: MaJ QoBM carlos augusto Silva Souto, Mf: 5602661-1;
1º Membro: ST BM rr Edenilson Souza rocha, Mf: 5037484-1;
2º Membro: 2º SGT BM alex alan freire Machado, Mf: 5610397-1;
Suplente: 1º TEN QoaBM José renato do amaral Brabo, Mf: 5602491-1.
ii - comissão de recebimento, acompanhamento e fiscalização de Equipa-
mentos de Tecnologia da informação:
Presidente: TcEl QocBM Marcus Sérgio Nunes Queiroz, Mf: 57197268-1;
1º Membro: TcEl QocBM aldirley Barbosa de farias, Mf: 57197249-1;
2º Membro: 1º SGT QBM José Wilson dos Santos Gaia, Mf: 5452619-1;
Suplente: 1º SGT QBM Emerson carlos Souza Moraes, Mf: 5452597-1.
iii - comissão de recebimento, acompanhamento e fiscalização de obras, 
reforma e outros Serviços de Engenharia:
Presidente: 2º TEN QoBM raimundo felipe Tavares Maciel, Mf: 5932626-1;
1º Membro: 3º SGT QBM othoniel alexandrino ferreira, Mf: 57218006-1;
2º Membro: 3º SGT QBM clelson ferreira Moraes, Mf: 57173895-1;
Suplente: cB QBM Marcos contente Silva, Mf: 57189358-1.
iV - comissão de recebimento, acompanhamento e fiscalização de aqui-
sição de Veículos Próprios:
Presidente: MaJ QoBM Willames florentino de andrade, Mf: 541853-04;
1º Membro: 2º TEN QoBM Pedro Emilio castelo Branco alencar frança, 
Mf: 5932631-01;
2º Membro: ST rr BM antonio Santos, Mf: 503768-1;
Suplente: ST QBM antônio Marcos dos Passos alves, Mf: 5602254-1.
V - comissão de recebimento, acompanhamento e fiscalização de aquisi-
ção de Equipamentos de Materiais Bélicos:
Presidente: TcEl QoBM Johann Mak douglas Sales da Silva, Mf: 5817056-1;
1º Membro: 2º SGT QBM Sergio ramos lopes, Mf: 5602440-1;
2º Membro: cB QBM Bruno dias de oliveira, Mf: 57217938-1;
Suplente: cB QBM amauri Pereira fonseca, Mf: 57217817-1.
art. 2º as comissões constituídas nesta portaria deverão observar e cum-
prir os ditames da Portaria conjunta nº 658, de 1º de setembro de 2014, 
publicado no doE nº 32.744, de 08 de outubro de 2014.
art. 3º revogar a portaria nº 014, de 13 de janeiro de 2021, publicada no 
doE nº 34.461, de 15 de janeiro de 2021.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, cessando 
seus efeitos a contar de 31 de janeiro de 2023.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 807201
Portaria Nº. 044/cedec de 01 de JUNHo de 2022.

coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 
de maio de 1994, Portaria nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 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;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de Benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou Situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ SÃo 
GEraldo do araGUaia, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM 
Mil, dUZENToS E doZE rEaiS), por família que foram cadastradas pela 
coordenadoria Estadual de defesa civil, conforme relação nominal de be-
neficiários encaminhados pela Divisão de Apoio Comunitário. Perfazendo o 
valor total de r$ 16.968,00 (dEZESSEiS Mil, NoVEcENToS E SESSENTa 
E oiTo rEaiS) para as 14 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 aNa PaUla Maria da SilVa 036.849.632-59 r$1.212,00
2 carMEliTa lUZ da SilVa 084.935.097-28 r$1.212,00
3 ElciMEr PaUla doS SaNToS 480.908.082-04 r$1.212,00
4 lUcilENE aQUiNo dE SaNToS 058.734.902-60 r$1.212,00
5 lUZiMaria GalVÃo dE liMa 000.964.112-28 r$1.212,00
6 Maria aParEcida BorGES da SilVa 689.836.702-15 r$1.212,00
7 Maria fraNciSca aNdradE rodriGUES 895.689.582-15 r$1.212,00
8 Maria lUcia liMa BEZErra 832.080.032-34 r$1.212,00
9 Maria MaGNa BEZErra da SilVa 020.597.661-17 r$1.212,00
10 Maria ZENEidE dE SoUSa fErNaNdES 087.570.202-30 r$1.212,00
11 NiVia Maria dE MElo 627.342.452-72 r$1.212,00
12 VilMa dE MaToS caValcaNTE 014.829.192-90 r$1.212,00
13 WaNda alVES 923.111.642-87 r$1.212,00
14 iVaNildE coElHo BarBoSa 998.171.792-49 r$1.212,00

Valor ToTal r$16.968,00

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: 807444
Portaria Nº. 045/cedec de 01 de JUNHo de 2022.

coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 
de maio de 1994, Portaria nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 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;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de Benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou Situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ aVEi-
ro, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENToS E doZE 
rEaiS), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encaminhados pela 
divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 243.612,00 
(dUZENToS E QUarENTa E TrÊS Mil, SEiScENToS E doZE rEaiS) para 
as 201 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor 
1 Maria ValdElENE PErES liMa 367.394.802-49 r$1.212,00
2 SHirlEY KaNaNda da crUZ SaNToS 701.345.542-30 r$1.212,00
3 caMila fErNaNdES da coSTa 043.322.202-69 r$1.212,00
4 diNadEl raMoS MarTiNS 807.149.602-25 r$1.212,00
5 EliZaNGEla raiMUNda SilVa dE caSTro 597.762.772-68 r$1.212,00
6 EdENicE fErrEira rocHa 937.715.762-53 r$1.212,00
7 aNdrE fErNaNdES MarQUES 006.427.422-51 r$1.212,00
8 EUZENildo doS SaNToS rocHa 366.466.792-15 r$1.212,00
9 Maria lUcia Sa dE liMa 367.400.712-68 r$1.212,00
10 aMElia riBEiro 533.566.402-91 r$1.212,00
11 oliETE PEdroSo MaciEl 009.383.932-43 r$1.212,00
12 raiMUNda NoNaTa PEdroSo MiraNda 367.406.082-53 r$1.212,00
13 rENaTa SaNToS fErNaNdES 002.798.312-93 r$1.212,00
14 JoaNa darc alVES da SilVa 052.934.112-33 r$1.212,00
15 lUcilEidE acacio do carMo caSTro 996.270.352-20 r$1.212,00
16 MarilENE PErEira 789.314.522-68 r$1.212,00
17 JoSiNa PaZ BraSil 807.447.962-53 r$1.212,00
18 iZaÍra doS SaNToS SErrÃo 573.470.932-87 r$1.212,00
19 Maria da coNcEiÇao BriTo SErÃo 874.579.542-87 r$1.212,00
20 GiZElE alVES da SilVa 007.351.042-47 r$1.212,00
21 SaNTaNa da SilVa coUTiNHo 847.992.772-00 r$1.212,00
22 lUciENE SoarES rocHa 743.065.882-20 r$1.212,00
23 GlacElir fErrEira GaSPar 526.479.272-00 r$1.212,00
24 aNa cElESTE NaSciMENTo faria 826.438.812-49 r$1.212,00
25 ElEM THaYaNE caSTro dE SoUSa 039.108.992-77 r$1.212,00
26 MaYara SolaNGE doS SaNToS caETaNo 012.708.552-12 r$1.212,00
27 Maria odENilZa coSTa SaNToS 367.404.202-97 r$1.212,00
28 EdiNalVa fErNaNdES doS SaNToS 866.768.492-91 r$1.212,00
29 aNa cElia fErNaNdES doS SaNToS 880.088.782-15 r$1.212,00
30 KEllEN adriaNa ViEira daNTaS 936.286.092-91 r$1.212,00
31 VaNda doS SaNToS ViEira 367.870.192-20 r$1.212,00

32 GlaUcE ProTaSio PaES 549.136.242-53 r$1.212,00
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33 raiMUNda da coNcEiÇÃo alMEida riBEiro 007.526.092-11 r$1.212,00
34 SilMara iMacUlada doS SaNToS MoTa 029.652.112-41 r$1.212,00
35 JUliaNa alcaNTara doS SaNToS 024.056.582-75 r$1.212,00
36 EliSaNGEla MaciEl doS SaNToS 008.756.362-25 r$1.212,00
37 JUlia HEllEM aNdradE SaNTiaGo 038.496.872-44 r$1.212,00
38 Maria dE loUrdES Prado doS SaNToS 345.298.532-68 r$1.212,00
39 Nidia dE MElo rocHa 024.164.792-45 r$1.212,00
40 JaciclEidE fErrEira caETaNo 514.454.172-00 r$1.212,00
41 GraciETE alVES da SilVa 038.772.772-84 r$1.212,00
42 TErEZiNHa loUrdES ScHErEr 367.416.392-68 r$1.212,00
43 adriEllY lorraiNa alVES PiMENTEl 874.154.612-15 r$1.212,00
44 cEliENE fErrEira doS SaNToS 930.112.612-53 r$1.212,00
45 adria SoUSa dE oliVEira 039.368.632-96 r$1.212,00
46 laildES rodriGUES da SilVa 706.384.812-79 r$1.212,00
47 MoNica riBEiro 043.642.142-99 r$1.212,00
48 NEidE alVES doS SaNToS 702.095.962-87 r$1.212,00
49 Maria GraciETE MoNTEiro TaVarES 761.798.342-53 r$1.212,00
50 Maria EdircE crUZ 323.649.202-30 r$1.212,00
51 Maria do Socorro SoUSa doS SaNToS 822.808.352-15 r$1.212,00
52 EdiNaldo alVES da SilVa 366.243.732-53 r$1.212,00
53 ViViaNE alVES da SilVa 703.737.982-45 r$1.212,00
54 JoÃo coNSElVa da SilVa 072.993.462-49 r$1.212,00
55 raiMUNdo NoNaTo airES 636.227.182-34 r$1.212,00
56 SiMoNE doS rEiS roSa 820.449.532-34 r$1.212,00
57 EUZilENE rEiS rocHa 035.231.222-01 r$1.212,00
58 raiMUNdo GoNSalVES BriTo 369.607.052-15 r$1.212,00
59 SoNia rEiS roSa 025.084.072-32 r$1.212,00
60 Erica dioNEia SaNToS roSa 042.431.152-65 r$1.212,00
61 SaliM doS SaNToS SilVa 564.652.032-00 r$1.212,00
62 rUBiaNE NUNES GaMa 539.545.052-15 r$1.212,00
63 Maria SoliaNE NUNES dE alMEida 650.738.602-25 r$1.212,00
64 ValdilENE dE SoUSa NUNES 008.679.062-51 r$1.212,00
65 JUcilEia PEdroSo doS SaNToS 027.277.212-77 r$1.212,00
66 faBiaNa da SilVa E SilVa 039.495.962-08 r$1.212,00
67 cENira PErEira dE SoUZa 367.374.102-00 r$1.212,00
68 doracY MoNTEiro PariNTiNS 838.140.782-68 r$1.212,00
69 raYlENE alVES SilVa 037.018.452-12 r$1.212,00
70 HErNaNdo coSTa SilVa 696.754.902-25 r$1.212,00
71 raiMUNda alVES SilVa 706.775.732-00 r$1.212,00
72 Maria GracilENE PariNTiNS SoUSa 805.140.732-68 r$1.212,00
73 roNaldo doS SaNToS loPES 367.379.092-72 r$1.212,00
74 fraNcilEidE dEodaTa rodriGUES 724.267.562-68 r$1.212,00
75 aNTÔNia ElENir SilVa dE SoUSa 797.974.582-53 r$1.212,00
76 lUiZ rodriGUES SaNToS 678.236.882-04 r$1.212,00
77 daiaNa VaScoNcEloS da SilVa 011.159.142-27 r$1.212,00
78 Eila doS SaNToS loPES 632.928.232-34 r$1.212,00
79 NaTaliNa fErrEira MElo 367.372.832-68 r$1.212,00
80 odENildo MaGNo alMEida 965.604.872-53 r$1.212,00
81 cElESTE BarBoSa SaNToS 338.816.342-15 r$1.212,00
82 EliNalda da SilVa E SilVa 037.677.632-30 r$1.212,00
83 MiSSilENE da SilVa lUZ 008.814.102-09 r$1.212,00
84 MicHEl rodriGUES EliaS 002.798.282-33 r$1.212,00
85 Maria JoSE oliVEira da SilVa 009.025.142-37 r$1.212,00
86 lEoNira da crUZ PEdroSo 017.833.052-31 r$1.212,00
87 raQUEl dE SoUSa fErNaNdES 042.163.822-23 r$1.212,00
88 roSiNETE VaZ doS SaNToS 001.487.712-03 r$1.212,00
89 lUciaNY PariNTiNS caSTro 701.346.762-62 r$1.212,00
90 EdiNElZa oliVEira caSTro 323.857.142-72 r$1.212,00
91 Maria dE faTiMa PariNTiNS MarQUES 006.878.192-02 r$1.212,00
92 clEUSiNETE VaZ loPES 566.512.872-49 r$1.212,00
93 MariNalVa fErNaNdES da SilVa 000.873.392-93 r$1.212,00
94 JUliaNa SaNToS coSTa 781.779.602-53 r$1.212,00
95 lia Maria NUNES SoarES 338.907.302-72 r$1.212,00
96 iNGrid PriScila caSTro dE SoUSa 038.965.332-23 r$1.212,00
97 arliSoNildo SiMPlicio riBEiro 030.168.522-33 r$1.212,00

98 adriElE da SilVa liMa 021.341.502-03 r$1.212,00

99 Kaio WillaME coSTa SaNToS 043.827.642-62 r$1.212,00

100 aldErloN doS SaNToS rodriGUES 927.318.802-87 r$1.212,00

101 roSiNETE doS SaNToS SoUSa 015.592.932-17 r$1.212,00

102 TaMirES PEdroSo caSTro 043.253.122-00 r$1.212,00
103 JaNaiNa rocHa fraZÃo 012.596.552-45 r$1.212,00
104 VaNGEliaNa aMaral rocHa 009.384.062-48 r$1.212,00
105 liZaNdra carValHo doS SaNToS 046.403.202-48 r$1.212,00
106 JHESSY alEM fErrEira NoGUEira 046.773.262-07 r$1.212,00
107 Maria iZaBEl caETaNo SaNToS 650.254.582-34 r$1.212,00
108 raiMUNdo NoNaTo rodriGUES alVorEdo 194.775.702-49 r$1.212,00
109 iraNildES aMaral rocHa 042.151.742-52 r$1.212,00
110 Maria aliNE Sa NaZarE 009.376.452-90 r$1.212,00
111 dEMiSia MarQUES doS SaNToS 023.123.742-18 r$1.212,00
112 JoSiaS da rocHa MaciEl 791.138.182-87 r$1.212,00
113 Maria aNToNia alEXaNdrE da SilVa 011.907.102-93 r$1.212,00
114 fraNcidalVa fErNaNdES doS SaNToS 826.719.742-72 r$1.212,00
115 dElciNEidE PEdroSo SilVa 734.097.662-00 r$1.212,00
116 Jacira MorEira liSBoa 146.899.442-53 r$1.212,00
117 EdlENa Sacida JoVEM dE SoUZa 714.962.702-15 r$1.212,00
118 arlENE doS SaNToS alVES 005.370.772-94 r$1.212,00
119 Maria ElENa BriTo da SilVa 367.385.302-34 r$1.212,00
120 Maria VilMa GoMES dE SoUSa 908.616.122-72 r$1.212,00
121 EliaNE caETaNo dE SoUZa 993.527.452-72 r$1.212,00
122 aUricElia alMEida dE caSTro 031.521.392-25 r$1.212,00
123 Maria doriENE dE SoUSa doS SaNToS 019.783.352-70 r$1.212,00
124 lEoNEidE ScHErES PEdroSo 001.077.032-11 r$1.212,00
125 KaTia doS SaNToS 810.990.702-44 r$1.212,00
126 Ecira cardoSo caValcaNTE 270.899.242-20 r$1.212,00
127 JaNicE da SilVa SErrÃo 031.161.092-73 r$1.212,00
128 JUcElia dE SoUSa caSTro 027.008.721-42 r$1.212,00
129 SoNia SaMPaio da SilVa 776.780.102-06 r$1.212,00
130 cEliMara SoUSa PariNTiNS 049.362.502-01 r$1.212,00
131 HElBEr dE SoUSa 029.881.342-43 r$1.212,00
132 alBaNira SoUSa PErEira 870.430.762-34 r$1.212,00
133 MarilEUZa dE SoUSa MoNTEiro 538.373.982-34 r$1.212,00
134 darilda cHaVES liMa 600.581.292-00 r$1.212,00
135 HElENa dE SoUSa liMa 002.579.142-77 r$1.212,00
136 Maria do carMo corrEa 019.302.192-70 r$1.212,00
137 aNdrEa PariNTiNS SoUZa 984.539.472-87 r$1.212,00
138 roSaNGEla dE SoUSa 038.460.312-24 r$1.212,00
139 iNacia dE SoUSa NUNES 042.029.422-80 r$1.212,00
140 alciMara dE SoUSa PErEira 833.830.852-87 r$1.212,00
141 raNiEllY coNcEiÇao dE SoUSa PErEira 042.165.462-77 r$1.212,00
142 iVaNETE aMaral rocHa 367.403.062-49 r$1.212,00
143 fraNciNEY SoUSa rodriGUES 042.963.252-56 r$1.212,00
144 Maria JoaNa dE oliVEira Maia 761.798.422-72 r$1.212,00
145 JoÃo diNiZ BarToloMEU alMEida NUNES 697.834.112-68 r$1.212,00
146 MariNEUZa dE SoUSa MoNTEiro 013.017.082-83 r$1.212,00
147 EUZiENE dE SoUSa liMa 042.202.362-01 r$1.212,00
148 MariVaNE dE oliVEira SoUSa 734.696.452-72 r$1.212,00
149 EliENaY ValEria da crUZ 010.444.842-33 r$1.212,00
150 JESSica TaYlaNE PEdroSo doS SaNToS 039.370.932-90 r$1.212,00
151 lidErliNa doS SaNToS PariNTiNS 693.526.312-34 r$1.212,00
152 raYlaN SaNToS SoUSa 086.876.242-39 r$1.212,00
153 JESSica loPES dE SoUZa 539.507.982-34 r$1.212,00
154 HildarlENE araÚJo coSTa 835.897.082-04 r$1.212,00
155 lUcilENE dE SoUZa 367.400.472-00 r$1.212,00
156 florENicE dEodaTa da SilVa 730.326.892-87 r$1.212,00
157 ElZa dE SoUSa liMa 829.419.802-10 r$1.212,00
158 ValdiMara rodriGUES dE oliVEira 042.964.232-66 r$1.212,00
159 HEllEN aNdrYa SErrÃo MoTa 043.023.092-37 r$1.212,00
160 roSilEidE dE SoUSa NUNES 042.029.522-43 r$1.212,00
161 roSENilda do carMo laMEira 826.726.012-91 r$1.212,00
162 oSValdiNa fErNaNdES doS aNJoS 584.697.962-91 r$1.212,00
163 Maria iZoNira MarQUES da SilVa 764.609.402-15 r$1.212,00
164 lUZiaNE aMaNda caMPoS PEdroSo 003.790.602-05 r$1.212,00
165 rUSY doS SaNToS SoUSa 897.992.402-04 r$1.212,00
166 fErNaNda MarQUES SilVa 880.143.982-20 r$1.212,00

167 aUrENicE SoUSa PErEira 357.823.072-34 r$1.212,00

168 Maria lUcilENE lira lUcaS 754.874.202-97 r$1.212,00
169 VaNESSa JUÇara SoUSa dE oliVEira 037.860.062-10 r$1.212,00

170 clEUdiNHa alVES PErEira 005.089.272-00 r$1.212,00
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171 Maria liNa da SilVa fErrEira 038.366.672-40 r$1.212,00
172 EdilENa da SilVa 887.356.642-15 r$1.212,00
173 odENiTa MoTa da SilVa 367.367.242-87 r$1.212,00
174 olEidE da SilVa fErNaNdES 367.414.002-06 r$1.212,00
175 MESSiaS NoGUEira doS SaNToS 012.550.482-98 r$1.212,00
176 aNa claUdia SaNdri 772.072.892-00 r$1.212,00
177 Maria dE faTiMa SilVa SaNdrES 809.026.422-00 r$1.212,00
178 cirilo iVo PErEira MarQUES 849.981.992-34 r$1.212,00
179 VaNiria corrÊa dE oliVEira 026.207.362-50 r$1.212,00
180 raQUEl PaNToJa dE SoUSa 856.200.412-04 r$1.212,00
181 Hilda da coSTa fraNco 668.735.172-91 r$1.212,00
182 SaMUEl iNacio dE SoUSa MENdES 031.169.732-10 r$1.212,00
183 Erica Nacila diaS dE oliVEira 041.785.182-08 r$1.212,00
184 GraciEla da SilVa PariNTiNS 734.285.312-72 r$1.212,00
185 JoicE fErNaNdES doS aNJoS 036.346.292-90 r$1.212,00
186 Maria fraNcidalVa da SilVa NoBrE 044.541.452-96 r$1.212,00
187 lENiTa da crUZ PEdroSo 697.852.792-00 r$1.212,00
188 JoSE raiMUNdo caETaNo SaNToS 339.173.452-34 r$1.212,00
189 adriElE rodriGUES TorrES 036.346.052-78 r$1.212,00
190 Maria fraNciNETE da SilVa NoBrE 037.242.372-86 r$1.212,00
191 KaTariNa doS SaNToS GUEdES 042.326.572-58 r$1.212,00
192 JUciENE NoBrE dE SoUSa 033.292.532-31 r$1.212,00
193 JoSE SilVaN fErrEira dE oliVEira 205.797.212-72 r$1.212,00
194 GilciNara PErEira MElo 000.982.582-73 r$1.212,00
195 Maria dilMa dE oliVEira NoBrE 205.893.362-15 r$1.212,00
196 lUZENira SaNToS loPES 367.365.462-49 r$1.212,00
197 MarcEla adaMirES SilVa PEdroSo 049.280.732-90 r$1.212,00
198 Maria roSilENE da SilVa E SilVa 032.917.912-82 r$1.212,00
199 dEBora riBEiro PaTrociNio 005.585.262-92 r$1.212,00
200 Eraldo PErES liMa 608.613.632-72 r$1.212,00
201 EliSoN doS SaNToS SErrÃo 553.773.862-72 r$1.212,00

Valor ToTal r$  243.612,00 

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: 807447

.

.

errata
.

Portaria Nº. 145/diÁria/cedec, de 27 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.
PorTaria PUBlicada No doE 34.987 dE 30 dE Maio dE 2022.
oNde se LÊ:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM JoSiNaldo PiNHEiro riBEi-
ro, SGT QBM Marcio doS SaNToS aVElar e Sd QBM JoNaTHaN SoUZa 
da PENHa, 10 (dez) diárias de alimentação e 09 (nove) diárias de pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 7.416,84 (SETE Mil, QUaTro-
cENToS E dEZESSEiS rEaiS E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS), por terem 
seguido viagem de Belém-Pa para o município de ourém/Pa, na região de 
integração do rio capim e com diárias do grupo B, no período de  20 a 
29 de maio de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
Leia-se:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM JoSiNaldo PiNHEiro riBEi-
ro, SGT QBM Marcio doS SaNToS aVElar e Sd QBM JoNaTHaN SoUZa 
da PENHa, 10 (dez) diárias de alimentação e 09 (nove) diárias de pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 5.074,68 (ciNco Mil, SETEN-
Ta E QUaTro rEaiS E SESSENTa E oiTo cENTaVoS), por terem seguido 
viagem de Belém-Pa para o município de ourém/Pa, na região de integra-
ção do rio capim e com diárias do grupo B, no período de  21 a 27 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: 807302

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica que realizará o Processo Licitatório abaixo descrito:
Pregão Eletrônico nº 005/2022 , modo de disputa aBErTo/fEcHado, tipo 
MENor PrEÇo Por GrUPo , valor global máximo estimado r$ 78.781,25 .
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para rEcarGa dE ciliNdro dE 
oXiGÊNio MEdiciNal Para ciliNdroS dE 1 E 3 M³ Para ViaTUraS dE 
UNidadE dE rESGaTE do cBMPa .

Pregoeiro titular: caP QoBM iSiS KElMa fiGUEirEdo dE araÚJo .
Pregoeiro suplente: caP QoBM rENaTa dE aViZ BaTiSTa .
data de abertura: 14/06/2022, às 09h30min (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.
br e www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém-Pará, 01 de Junho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 807328

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022 – cBMPa
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de 
suas atribuições legais HoMoloGa a adjudicação efetivada no Pregão 
Eletrônico nº 002/2022, cujo objeto é a aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE 
ProTEÇÃo iNdiVidUal (ProTETor Solar corPo E roSTo, ProTETor 
Solar laBial, aPiTo, Saco ESTaNQUE E ÓcUloS) E loGÍSTico (Gar-
rafÃo dE 05 l E 12 l, caiXa TÉrMica 70 l, caPa iMPErMEáVEl Para 
HT, Maca, oMBrEloNE, TENda, loNa Para TENda E BaSE Para oM-
BrEloNE), Para aTENdEr aS NEcESSidadES do cBMPa, no valor global 
de r$ 1.070.827,0000 (um milhão setenta mil e oitocentos e vinte e sete 
reais), sendo vencedoras as Empresas:
1) EMPrESa: coNTaiNEr coMÉrcio E SErViÇoS lTda; cNPJ: 
41.243.002/0001-99; ENdErEÇo: avenida rômulo Maiorana nº 1255, Edifí-
cio Gisele Pinheiro, anexo B, Bairro Marco – Belém – Pará, cEP: 66.093-673.
Vencedora do Grupo 01, Exclusivo ME/EPP, (Valor Total r$ 38.799,00).
– item 01 (Garrafão Térmico 12l), 50 und, valor unitário r$ 100,00, valor 
total r$ 5.000,00.
– item 02 (Garrafão Térmico 5l), 80 und, no valor unitário de r$ 60,00, 
valor total r$ 4.800,00.
– item 03 (caixa Térmica 70l), 50 unidades, no valor unitário de r$ 
579,98, valor total r$ 28.999,00.
2) EMPrESa: ViSUal iNdÚSTria E coMÉrcio dE loNaS lTda; cNPJ: 
05.626.958/0001-06; ENdErEÇo: avenida Pedro ludovico Teixeira nº 
3810, Parque oeste industrial, Goiânia/Go, cEP: 74.375-400,
Vencedora do Grupo 02, ampla concorrência, (Valor Total r$ 96.000,00)
– item 04 (Tenda para serviços de praia), 20 und, no valor unitário de r$ 
3.000,00, valor total de r$ 60.000,00.
– item 05 (lona para tenda de praia), 30 und, no valor unitário de r$ 
1.200,00, valor total r$ 36.000,00.
3) EMPrESa: BElPara coMErcial lTda; cNPJ: 05.903.157/0001-40; 
ENdErEÇo: Travessa Humaitá nº 2233 Térreo – Marco – Belém – Pará, 
cEP: 66093-047.
Vencedora do Grupo 03, ampla concorrência, (Valor Total r$ 163.480,00)
– item 06 (ombrelone), 350 und, no valor unitário de r$ 452,80, valor 
total de r$ 158.480,00.
– item 07 (Base para ombrelone), 50 und, no valor unitário de r$ 100,00, 
valor total r$ 5.000,00.
4) EMPrESa: ESfiGMEd coMErcial HoSPiTalar lTda; cNPJ: 
27.455.068/0001-11; ENdErEÇo: rua Paraguai, 275 – centro – cascavel 
– Paraná, cEP: 85805-020, Vencedora dos itens:
– item 08 ampla concorrência (Protetor solar corpo e rosto), 3000 und, no 
valor unitário de r$ 24,66, valor total de r$ 73.980,00.
– item 09 reserva cota ME/EPP (Protetor solar corpo e rosto), 1000 und, 
no valor unitário de r$ 24,66, valor total r$ 24.660,00.
5) EMPrESa: liciTaPrEMiUM SErViÇoS E coMÉrcio lTda; cNPJ: 
07.147.983/0001-32; ENdErEÇo: rodovia augusto Montenegro Km-03 nº 
5 altos – Belém – Pará, Bairro: Mangueirão, cEP: 66.640-000,
Vencedora dos itens:
– item 10 ampla concorrência (Protetor labial), 2250 und, no valor unitário 
de r$ 8,88, valor total de r$ 19.980,00.
– item 13 Exclusivo ME/EPP (capa impermeável para ht), 300 und, no 
valor unitário de r$ 61,66, valor total de r$ 18.498,00.
– item 14 ampla concorrência (Saco Estanque impermeável Keep dry), 
1500 und, no valor unitário de r$ 110,00, valor total r$ 165.000,00.
– item 16 Exclusivo ME/EPP (Maca fixa), 8 und, valor unitário de R$ 
1.875,00, valor total r$ 15.000,00.
6) EMPrESa: UlTraMar iMPorTaÇÃo lTda; cNPJ: 81.571.010/0001-89; 
ENdErEÇo: rod. Jornalista Manoel de Menezes nº 567 - Praia Mole – flo-
rianópolis/Sc, cEP: 88.061-701.
Vencedora dos item:
– item 12 ampla concorrência (apitos), 1500 und, no valor unitário de r$ 
66,66, valor total r$ 99.990,00.
7) EMPrESa: SUcESSo coMErcio E SErViÇoS lTda; cNPJ: 
44.417.768/0001-30; ENdErEÇo: rua Mantenópolis, 1231 – Guriri Sul – 
São Mateus – Espirito Santo; cEP: 29945-620.
Vencedora do item:
– item 11 reserva cota ME/EPP (Protetor labial), 750 und, no valor unitário 
de r$ 11,12, valor total de r$ 8.340,00.
8) EMPrESa: Jr-adaMVEr iNdUSTria E coMErcio dE ProdUToS oTi-
coS S/a; cNPJ: 02.745.351/0003-19; ENdErEÇo: rua comendardor al-
cides Simão Helou, 1478, Galpão 5, 6 e 7, Bairro civit ii – Serra – Espírito 
Santo; cEP: 29168-090.
Vencedora do item:
– item 15 ampla concorrência (Óculos de proteção solar óptico), 1500 und, 
no valor unitário de r$ 231,40, valor total de r$ 347.100,00.
Belém-Pará, 01 de junho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 807284
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aPostiLaMeNto
.

eXtrato - terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
N° 060/2022

data de assinatura: 01/06/2022
objeto: alteração da cláusula Nona do contrato N° 060/2022, referente a 
dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0106000000 – coNVÊNio iNfraEro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cBM.
Elemento de despesa: 449052 – Equipamentos e materiais permanentes.
Plano interno: 1050007563E.
contratada: TrUcKVaN iNdÚSTria E coMÉrcio lTda
cNPJ: 05.142.588/0001-31
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 807422

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 151/diÁria/cedec de 31 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: cB QBM Marilia lEao da coSTa PaN-
ToJa,  cB QBM JEfErSoN da rocHa cordEiro e cB QBM NilToN do 
roSário SoUZa, 03 (três) diárias de alimentação e 03 (três) diárias de 
Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 2.278,80 (doiS Mil, 
dUZENToS E SETENTa E oiTo rEaiS E oiTENTa cENTaVoS), por terem 
permanecido no município de Santa cruz do arari/Pa, na região de inte-
gração do Marajó, com diárias do grupo B, no período de 21 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: 807175
Portaria Nº 152/diÁria/cedec de 31 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: SGT QBM EfraiM BriTo fErrEira, cB 
QBM Marilia lEao da coSTa PaNToJa e cB QBM NilToN do roSário 
SoUZa, 03 (três) diárias de alimentação e 03 (três) diárias de Pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 2.310,48 (doiS Mil, TrE-
ZENToS E dEZ rEaiS, QUarENTa E oiTo cENTaVoS), por terem seguido 
viagem de Garrafão do Norte-Pa para o município de São Miguel do Gua-
má/Pa, na região de integração do Guamá e com diárias do grupo B, no 
período de 30 de maio a 01 de junho 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: 807178

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de escLareciMeNto
o Presidente da comissão especial de licitação em atenção ao processo 
licitatório de concorrência Pública Presencial nº 01/2022 – cBMPa, cujo 
objeto é a contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especia-
lizada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado final para homologação de processo seletivo 
interno com vistas ao preenchimento de vagas do quadro de oficiais (admi-
nistração e músico) para o curso de habilitação de oficiais – CHO/CBMPA, 

comunica o rEGiSTro do PEdido dE ESclarEciMENTo interposto pela 

empresa coNSUlPlaN coNSUlToria E PlaNEJaMENTo EM adMiNiSTra-

cao PUBlica EirEli, cNPJ 01.185.758/0001-04, no que tange às inscri-

ções, qualificação técnica e polo de realização de etapas, com registro na 
íntegra do teor do pedido e sua respectiva resposta nos endereços www.
compraspara.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br, sem acarretar em ne-
cessidade de republicação de edital.
Belém-Pará, 01 de junho de 2022.
MoiSÉS TaVarES MoraES – TcEl QoBM
Presidente da comissão especial de licitação

Protocolo: 807124

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n° 342/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: inexigibili-
dade de licitação n° 281/2022. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. 
cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e MarciNETE BarradaS alMEida. cPf 
nº 800.928.962-00. data da assinatura: 24/05/2022. Vigência: a contar 
da sua assinatura até 24/06/2022. . objeto: contratação da prestação 
de serviço técnico profissional especializado, para atender ao “CURSO DE 
forMaÇÃo PoliciaiS ciViS” categoria Escrivão de Polícia civil e inves-
tigador de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso c-207/2020-SEPlad/Pc/
Pa. como docente da disciplina Estágio Supervisionado e Monitora da 
disciplina SiSP WEB 2.0, com carga horária total de 175 h/a. Processo 
nº 2022/362955. Valor: r$ 8.450,00. orçamento: função Programática: 
40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa: 339036/339047; fonte: 
0101. contratado: MarciNETE BarradaS alMEida. Endereço da contra-
tada: rodovia Mario covas 34, coqueiro, ananindeua/Pa.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 807679

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 281/2022-Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a Sra. MarciNETE BarradaS alMEi-
da, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 800.928.962-00. oBJETo: 
contratação da prestação de serviço técnico profissional especializado, para 
atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – categoria: Es-
crivão de Polícia civil e investigador de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso 
Público c-207/2020-SEPlad, como docENTE/MoNiTora, das turmas EPc 
05, iPc 07, iPc 09 e iPc 11, das disciplinas Estágio Supervisionado e SiSP 
WEB 2.0, com carga horária de 120 (cento e vinte) horas-aulas, no valor 
unitário de r$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor de r$7.200,00 
(sete mil e duzentos reais), e 25 (vinte cinco) horas-aulas no valor unitário 
de r$=50,00 (cinquenta reais) totalizando o valor de r$= 1.250,00 (um 
mil duzentos e cinquenta reais) que perfaz o total de r$= 8.450,00 (oito 
mil quatrocentos e cinquenta reais).da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUS-
TificaTiVa 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$= 8.450,00 
(oito mil quatrocentos e cinquenta reais). rEcUrSoS orÇaMENTárioS: 
funcional Programática: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; 
Elemento de despesa: 339036/339047; fonte 0101. ordENador rES-
PoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, chefe de Ga-
binete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. foro: Belém 
– Estado do Pará. daTa: 24/05/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 807685
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

  ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. 
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 281/2022-PC/
Pa para contratação de MarciNETE BarradaS alMEida. Valor: r$= 
8.450,00 (oito mil quatrocentos e cinquenta reais).
Belém (Pa) 24 de maio de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 807687

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 005/2022 - Pa – GaB/dG/Pc-Pa
BeLÉM-Pa, 20 de Maio de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil,no uso das atribuições que são conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o despacho exarado pela diretora de recursos Humanos, 
delegada Juliana Thomé cavalcante do rosário, registrado sob o proto-
colo nº 2022/68641, informando o falecimento do servidor rEGiNaldo 
dE SoUZa MaGalHÃES, investigador de Polícia,  matrícula nº 54190885, 
ocorrido em 14/01/2022;
coNSidEraNdo a necessidade de apuração, objetivando a verdade quan-
to a possível morte por coVid 19 do supracitado servidor, com escopo 
de pagamento de auxílio-morte e outros direitos que por ventura forem 
garantidos por lei;
coNSidEraNdo o que preceitua o decreto 674/2020, art. 2º, i, ii, “a”;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo, para apurar as circuns-
tâncias em que ocorreu a morte do servidor rEGiNaldo dE SoUZa Ma-
GalHÃES,investigador de Polícia, Matrícula nº 54190885, ocorrido em 
14/01/2022, possivelmente por coVid 19, objetivando o direito de recebi-
mento de auxílio-morte a seus dependentes;
ii – dESiGNar como autoridade apuradora, a servidora iSoMarY aN-
dradE rEGiS MoNTEiro, delegada de Polícia civil, lotado na comissão 
Permanente de Processo administrativo disciplinar, para no prazo de 30 
(trinta) dias, concluir o processo ora instaurado, podendo ser prorrogado 
por igual período;
iii – determinar ao Gabinete do delegado-Geral da Polícia civil, para que 
adote as providências de alçada, para o pleno cumprimento deste ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 012/2022 – Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa.
BeLÉM/Pa, 26 de Maio de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo os termos da decisão interlocutória nos autos da ação 
Penal nº 0800739-90.2022.8.14.0037, da Vara Única de oriximiná, que 
decretou medidas cautelares diversa da prisão preventiva, em desfavor 
dos servidores delegado de Polícia E.B.f., matrícula nº 5203848 e investi-
gador de Polícia J.M.P.d.o. , matrícula nº 3165248;
coNSidEraNdo que os fatos constantes nos autos da ação Penal refe-
rida, atribuídos aos servidores, ensejam a necessidade de apurar a prá-
tica de conduta que, em tese, configura ilícito administrativo, mediante 
a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, a fim de proceder à 
fiel apuração dos fatos, assegurando-lhes os princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, com fulcro no 
que dispõe o artigo 91, da Lei Complementar nº 022/94, figurando como 
acusados os servidores delegado E.B.f. – matrícula nº 5203848 e investi-
gador de Polícia J.M.P.d.o., matrícula nº 3165248, pela prática, em tese, 
da conduta acima descrita que, se comprovada, constitui transgressão dis-
ciplinar prevista no artigo 74, incisos Vii, Xiii,  XXXiV e XXXiX, da lei 
complementar nº 022/94;
ii – dESiGNar os servidores iSoMarY aNdradE rÉGiS MoNTEiro, car-
MEN SUElY SoUZa da SilVa e oTTo HENriQUE diaS WirTZ – delegados 
de Polícia civil, para, através de Processo administrativo disciplinar, sob a 
presidência da primeira e em comissão, apurarem, no prazo de 60 (ses-
senta) dias úteis, as acusações citadas contra os servidores em questão, 
assegurando-lhe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa;

iii – deliberar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e poderá reportar-se diretamente às autoridades e 
Órgãos da administração Pública, ou proceder a diligências indispensáveis 
à instrução processual;
iV – À corregedoria Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo ao pleno 
cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 807167
Portaria Nº 337/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 34/2019-GaB/cGPc de 
06/02/2019, que apurou a conduta do servidor, K.M.f., mat. nº 5206359, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a ausência de dolo ou culpa por parte do servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 34/2019-
GaB/cGPc de 06/02/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora da capital e região Metropolitana, em exercício.
Portaria Nº 338/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 260/2020-GaB/cGPc de 
29/07/2020, que apurou a conduta do servidor E.S.S., mat. nº 57233567, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de provas robustas que apontem a ocor-
rência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 260/2020-
GaB/cGPc de 29/07/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora da capital e região Metropolitana, em exercício.
Portaria Nº 339/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 185/2021-GaB/cGPc de 
27/05/2021, que apurou as responsabilidades, quanto a negligência na 
instauração e conclusão, do crime relatado no BoP nº 31/2017.100103-1, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: não vislumbrar a ocorrência de prejuízo processual no 
fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 185/2021-
GaB/cGPc de 27/05/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora da capital e região Metropolitana, em exercício.
Portaria Nº 340/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/05/2022
coNSidEraNdo: pedido da lavra da dPc ivone fernandes Sherring, Pre-
sidente da aai nº 333/2021-GaB/cGPc de 13/08/21, no qual solicita a in-
clusão do nome do servidor, i.T.c.S. mat. nº 5656680 à portaria inaugural, 
em razão de que no curso da instrução probatória, constatou-se indícios de 
transgressão disciplinar por parte do referido servidor;
rESolVE: determinar o adENdo à Portaria nº 333/21-GaB/cGPc de 23/08/21, 
incluindo o nome do servidor em epígrafe, como sindicado nos autos em tela.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 341/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/05/2022
coNSidEraNdo: pedido da lavra da dPc ivone fernandes Sherring, Presi-
dente da aai nº 306/2021-GaB/cGPc de 29/07/2021, a qual solicita a inclu-
são do nome do servidor, E.P.S., mat. nº 57199822 e E.c.S. mat. Nº 5865786 
à portaria inaugural, em razão de que no curso da instrução probatória, cons-
tatou-se indícios de transgressão disciplinar por parte do referido servidor;
rESolVE: determinar o adENdo à Portaria nº 306/2021-GaB/cGPc de 
29/07/2021, incluindo o nome do servidor em epígrafe, como sindicado 
nos autos em tela.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
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Portaria Nº 342/2022-GaB/cGPc/diVersos de 20/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 317/2019-GaB/cGPc de 
04/12/2019, que apurou as declarações do Sr. E.S.P., o qual acusa a ser-
vidora f.M.r., mat. nº 5940487, de ter, em tese, deixado de adotar provi-
dências legais, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de materialidade comprobatória de trans-
gressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 317/2019-
GaB/cGPc de 04/12/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 343/2022-GaB/cGPc/diVersos de 20/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 480/2020-GaB/cGPc de 
01/12/2020, que apurou as circunstâncias em que ocorreu a morte do 
nacional, ocorrida em Marapanim, no dia 02/11/2020, por intervenção po-
licial, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a excludente de ilicitude;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 480/2020-
GaB/cGPc de 01/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 344/2022-GaB/cGPc/diVersos de 20/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 103/2021-GaB/cGPc de 
23/02/2021, que apurou a conduta do servidor, Marcelo charles lameira 
costa, mat. nº 5623154, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: restar claro que a defendente, sem justificativa plausí-
vel, transgrediu a lei disciplinar;
rESolVE: aplicar de acordo com o art. 90, inciso ii (segunda parte) da 
lei complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 03 (três) dias de SUS-
PENSÃo, ao servidor Marcelo charles lameira costa mat. nº 5623154, 
por infringências ao dispositivo legal contido no artigo 74, inciso Vii da lei 
complementar nº 022/94 com alterações, a qual deverá em razão de con-
veniência para o serviço público, ser convertida em multa conforme prevê 
o art. 79 §1º do mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 345/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 171/2020-GaB/cGPc de 
18/03/2020, que apurou a conduta do servidor, r.M.f., mat. nº 5914009, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de materialidade comprobatória de trans-
gressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 171/2020-
GaB/cGPc de 18/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 346/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 270/2021-GaB/cGPc de 
06/07/2021, instaurada para definir e identificar as responsabilidades pelo 
atraso, em tese, da conclusão e remessa do iPl/flG nº 8/2019100993-9, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de provas robustas que apontem a ocor-
rência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 270/2021-
GaB/cGPc de 06/07/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora da capital e região Metropolitana, em exercício.
Portaria Nº 347/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 272/2021-GaB/cGPc de 
08/07/2021, que apurou a denúncia formalizada pelo nacional c.M.S., na 
qual imputa, em tese, condutas arbitrárias e incompatível com as funções 
à servidora E.c.a.B., mat. nº 5539374, conforme portaria instauradora;

coNSidEraNdo: a inexistência de provas robustas que apontem a ocor-
rência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 272/2021-
GaB/cGPc de 08/07/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora da capital e região Metropolitana, em exercício.

Protocolo: 807597
aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo

fica suspensa a Sessão de abertura da concorrência nº 02/2022, cujo 
objeto é a construção do complexo da Polícia civil do Município de Soure/
Pa, agendada para o dia 06/06/2022.
comissão de licitação da Polícia civil.

Protocolo: 807719

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 157/22-GaB/dGPcP de 01 de JUNHo de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00.
r E S o l V E:
rEVoGar a Portaria n°141/22 de 16.05.2022, publicado no doE n°34.972 
de 17.05.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 01 de Junho de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 807303
Portaria N° 158/22-GaB/dGPcP de 01 de JUNHo de 2022

o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do Processo n° 2021/342477;
coNSidEraNdo os termos da lei complementar n° 07/91 de 28.09.91, 
que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público.
r E S o l V E: adiTiVar, por tempo determinado, o contrato temporário 
dos profissionais abaixo, para exercerem funções nesta Polícia Cientifica do 
Pará.
aUXiliar TÉcNico dE PErÍcia
Período 07.05.2022 a 02.11.2022
adriaNo JoSE da coSTa lUZ
alEXaNdrE JoSE fraNco E SilVa
aNa PaUla diaS da SilVa
aNNE caroliNE coSTa MoNTEiro
EdilENE do Socorro GoMES fErrEira
EdVaNia fErrEira alVES daMaScENo
Joao GaBriEl MacHado da SilVa
JorGE raiMUNdo calaNdriNY aZEVEdo
JoSE WElESoN oliVEira da SilVa SoUSa
lariSSa coSTa dE SoUZa
Maria do Socorro coSTa
PaTricia da coNcEicao da SilVa SoarES
PaUlo HENriQUE coElHo doS SaNToS
Período 13.05.2022 a 08.11.2022
aNToNio adoNilSoN cUNHa dE SoUSa
arlETE dE SoUSa GoNcalVES
carlENE do Socorro MoNTEiro liMa
HElToN coSTa loPES
iVaNilSoN JoSE MaToS PaZ
JaNiETE fUrTado BarroS
JESSica fErrEira da SilVa
Maria do Socorro do NaSciMENTo da SilVa
VilMa cardoZo diaS
WElliNGToN SoarES doS SaNToS
Período 13.05.2022 a 08.11.2022
alciaNE QUEiroZ da SilVa
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ENfErMEiro do TraBalHo
Período 07.05.2022 a 02.11.2022
Marcia HElaNE raMalHo dE SoUSa
NaUdilENE BaSToS dE frEiTaS
MÉdico lEGiSTa
Período 07.05.2022 a 02.11.2022
JaKSoN fiGUEiro Maia
lUiZ adriaNo araUJo da coSTa
ocilENE dE caSSia PaNToJa MoTa
aUXiliar oPEracioNal
Período 10.05.2022 a 05.11.2022
alBErTo do coUTo TaiM
aNdrE MoNTEiro doS SaNToS
BrUNo rafaEl da SilVa liMa
iaN loUrENco PErEira SiQUEira
lUcaS aNdrE aBdoral corrEa da SilVa
lUciaNo dE araUJo alBUQUErQUE
MarcElo PaUla da rocHa
NilToN MarcoS BENTo foNSEca
raiMUNdo NoNaTo loUrENco PiNHEiro
THiaGo doMiNGUES da coSTa coUTo
WarlEM EdSoN araUJo
Período 13.05.2022 a 08.11.2022
aEcio dE aQUiNo fraGa
aNilSoN SoUSa NEVES
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa
cElio dE MoraiS PErEira
clEiSoN MidiaN do NaSciMENTo
cloVES alVES diaS
dJoNaTHaN corrEa da rocHa
EdilBErTo GoMES da cUNHa
EdiNaldo MEScoUTo SoarES
EdSoN BaTiSTa liMa
EdValdo SaMPaio BicHo
EMErSoN PiNHEiro da SilVa
EUdETo alVES GoMES JUNior
faBiaNo oliVEira da SilVa
fraNciSco GlEYB MoNTEiro da SilVa
fraNciVal dE caSTro PaZ
GEorGE alaN doS SaNToS SilVa
iSlaN SalES QUEiroZ
Joao PiNHEiro da SilVa NETo
JoNES fUrTado dE caSTro
JoSE BiSPo dE MoraiS
JoSE clEiToN MaMEdE SErrao
JoSE dE riBaMar SilVa JUNior
JoSE lUiS GoMES dE caSTro
JoSE orlaNdo MElo do NaSciMENTo
JoVaNdro fariaS oliVEira
KlEBEr SMiTH foNTiNEllES PaPi
MaGNo GoNcalVES SUETH
MaNoEl MariNaldo PiNHEiro dE BriTo
Marcio GlEY MaGNo corrEa
MarcUS ViNiciUS cardoSo da SilVa
MaTTHEUS rodriGo dE VaScoNcElo SoUZa
MaX JoNaTaS coSTa da SilVa
oToNiEl dE caSTro SilVa
PaUlo VicTor cUNHa SoarES
PEdro PaUlo dE SoUSa JUNior
rafaEl NaSciMENTo dE oliVEira
roBSoN rodriGUES GalVao
rodriGo rEGES dE SoUZa
roGErio dE SoUSa oliVEira
SaNdro claYToN rodriGUES da SilVa
SaUlo oliVEira SaMPaio da SilVEira
SidNEY daVid dE oliVEira
TXai BraGa raNGEl
WaldiclEY dE SoUSa MElQUiadES
WEliSoN rodriGUES doS SaNToS
WillaME fraNKliN da SilVa E SilVa
Período 15.05.2022 a 10.11.2022
alaiN dEloN coElHo GErMaNo
aMarildo NaSciMENTo rEBElo
clEBiSoN da SilVa SoUSa
EdiVaN oliVEira fEiToSa
fErNaNdo EfraiM QUEiroZ ViaNa
fraNciSco dE aSSiS ciPriaNo liMa
GEilSoN dE JESUS SoUSa
JaSSoNclEr NaSciMENTo PErEira
JEffErSoN NUNES PiMENTEl

JoSiMar doS rEiS BaNdEira
NElSoNEY caXiado dE SENa
Período 20.05.2022 a 15.11.2022
alEXaNdrE QUEiroZ da SilVa
carloS adoNiaS SoarES Garcia
EdNaldo alcESaNo da SilVa
iZaEl dE carValHo ViaNa
Joao SoUZa riBEiro JUNior
JUNior carloS TorrES rodriGUES
lUcaS BraYaN SiViaNo riBEiro
Valdir riBEiro SilVa
YUrE dE SoUSa liMa
Período 27.05.2022 a 22.11.2022
MarcoS aUrElio SoUZa PirES
MarcoS EVaNGEliSTa doS SaNToS dE MiraNda
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 01 de Junho de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 807298

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 156/22-GaB/dGPcP de 31 de Maio de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n°2022/289872.
r E S o l V E:
designar o servidor adSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo, Perito 
criminal, matrícula n°54187218/4, para responder pela Gerência regio-
nal de Medicina legal, GEP-daS-011.3, no período de 15 a 30.05.2022, 
em virtude de férias do titular do cargo. (débora Maria Barros lopes, 
Mf:57190374/1).
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 31de Maio de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral
 

Protocolo: 807299

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 041/2021 – cPcrc.
oBJETo do coNTraTo: o presente instrumento tem por objeto a con-
tratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos cor-
REIOS, constante no processo nº 53163.004949/2021-15, firmado através 
do documento 31799181.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorroga-
ção da vigência do contrato original por mais 12(doze) meses, com início 
em 02/06/2022 e término em 01/06/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 853838; foNTE: 0101; NaTUrEZa da 
dESPESa: 339039; Pi: 4120008338c; aÇÃo: 232085.
coNTraTada: a EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElÉGrafoS, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 34.028.316/0018-51, com sede estabelecida 
à avenida Presidente Vargas, nº 498, Bairro: campina, Belém/Pa, cEP 
66017-900.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 807279

diÁria
.

Portaria N°. 758/ 2022 
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS 
MaTrÍcUla: 5892260 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/05/2022 a 21/05/2022 
oBJETiVo: auxiliar na necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 762/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS 
MaTrÍcUla: 5892260 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/05/2022 a 17/05/2022 
oBJETiVo: auxiliar na necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 900/ 2022
JoÃo PiNHEiro da SilVa NETo
MaTrÍcUla: 5955864 
carGo: Motorista
cidadE: rEdENÇÃo - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 23/05/2022 a 28/05/2022 
oBJETiVo: conduzir veiculo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 874/ 2022
fErNaNdo SilVa dE MiraNda cic: 591.605.862-49
MaTrÍcUla: 57233707/1
carGo: Perito criminal
cidadE: rEdENÇÃo - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 23/05/2022 a 28/05/2022 
oBJETiVo: realizar perícia veicular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 807203

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 154/22-GaB/dGPcP de 31 de Maio de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
r E S o l V E:
formalizar de acordo com o art.74 da lei n° 5.810 de 24.01.1994, 30 (trin-
ta) dias consecutivos de férias para os servidores abaixo, lotados nesta 
Polícia Científica do Pará:
de: 22.05.2022 a 20.06.2022
luiz otávio Neves Barbalho - Perito odontolegista
de: 01.06.2022 a 30.06.2022
cleobery Marques da rosa - Técnico Patologia clínica
de: 06.06.2022 a 05.07.2022
Thaisa casimiro Saraiva Monteiro - Técnico de administração e finanças
de: 01.07.2022 a 30.07.2022
ana claúdia Melo Macedo - Perito criminal
ana carolina costa Scerni - Téc. Gestão de desenvolvimento
ana Maria ipiranga oliveira dantas - Perito criminal
ana Paula fonseca Tavares de freitas Pinto Guimarães - Perito criminal
angela albertina Gaspar Pereira de aguiar - farmacêutica
antonio carlos da Silva Marques - Perito criminal
antonio de castro alvarenga filho - Perito Médico legista
Bernardo antonio rodrigues Maues - Perito criminal
cecília Mariana de almeida Silva - Perito criminal
carlos cezar de lemos rodrigues - Perito criminal
davi Silva de oliveira - Motorista
domingos costa Silva - aux. Téc. de Perícias
douglas Eduardo Santos avelar - Perito criminal
Elenilson José Santos da costa - Psiquiatria
Elenilson José Santos da costa - Perito Médico legista
Eliane Pacheco rodrigues - aux. Téc. de Perícias
Elkson lima freitas - aux. Téc. de Perícias
Elton de Barros Meireles - Perito Médico legista
Elzemar Martins ribeiro rodrigues - Perito criminal
Eric da Silva Nascimento - Perito criminal
Erika Betânia Silva rego - assistente administrativo
Euler andre Magalhães da cunha - Perito Médico legista
Evaldo Julio ferreira Soares - Perito criminal
fabrizia de oliveira alvino rayol - Perito criminal
francisco ademilton dos Santos ferreira - assistente administrativo
Gerson Medeiros da Silva - Perito criminal
Heitor capela Saniad - Perito criminal
iranilson de oliveira fernandez - Perito criminal
isabela Nazaré dos Santos Barretto - Perito criminal
ivanildo de almeida rodrigues - Perito criminal
ivanise de Souza Navarro ribeiro - Perito criminal
Jean carlo rodrigues Pereira - Perito Médico legista
João alberto lurine Guimarães Júnior - Perito criminal
Jocy Eymar Silva Pimentel - assistente administrativo
Joilson roberto Guimarães Silva - Perito criminal
José alberto ferreira Seabra - Perito criminal
José domingos lima Pereira - Perito Médico legista
Josue Matos Guerreiro - Motorista
Kelly Yonne Silveira de carvalho - aux. Téc. de Perícias
lidiane Batista ferreira Shimon - aux. Téc. de Perícias
luis de assis abraçado amaral - Perito criminal

luiz Walter carvalho de Souza - Perito criminal
Madson Ney da costa Batista - assistente administrativo
Manoel dos Santos correa - Perito criminal
Mara Silvia Sousa da Silva - Perito criminal
Marcia cristina Gomes de oliveira - Perito criminal
Marcia Helena oliveira rodrigues - Téc. de Enfermagem
Marcio kleber azevedo Paes - aux. operacional
Marcos antonio Pena Muniz - Perito criminal
Marcos raimundo Pereira da Silva - aux. Téc. de Perícias
Maria Eliane lavor de Sousa - Téc. de Enfermagem
Maria Nazaré de Sousa - assistente administrativo
Natanael Pinto de carvalho Neto - Perito criminal
Nilson almeida de Sousa filho - Gerente do Núcleo de Planejamento
Nilson cesar correa Padilha - Perito criminal
Paulo Jorge Silva Pires - Perito criminal
Paulo roberto da Silva Barreto - agente de Portaria
Paulo Sergio ferreira ozela - Perito criminal
Poliana Vieira da Silva de Sousa - assistente administrativo
rennedy da Mota Macedo - Perito criminal
rise fonseca de lima - Gerente de Pessoal
Sergio luis Pereira amorim - aux. operacional
Tarcisio andre amorin de carvalho - Perito criminal
Teresinha de Jesus Brabo ferreira Palha - Perito criminal
Thiago Valente Novaes - Perito criminal
Vivaldo Gemaque de almeida - Perito Médico legista
Waldemir alencar de Souza Junior - Perito criminal
William atila Pereira Pontes - aux. Téc. de Perícias
de: 01.07.2022 a 14.07.2022
luiz fernando lobato da Silva - Perito criminal
de: 01.07.2022 a 15.07.2022
ademison rodrigues lisboa filho - aux. Téc. de Perícias
allan Kaio Silva - Perito criminal
Bruno alexandre Scalcon - Perito criminal
Elenice oliveira Barros - assistente administrativo
Eliete Pereira de carvalho - Perito criminal
fernando Silva de Miranda - Perito criminal
Manoel de Jesus fernandes Pereira filho - Perito Médico legista
Mariluzio araújo Moreira da Silva - Perito criminal
Patrícia Simara da conceição feitosa Barros - assistente administrativo
raimunda do Socorro raiol Barros - Perito criminal
ritel Jorge carvalho almeida - assistente administrativo
de: 01.07.2022 a 20.07.2022
Werbth Pavao Simas - aux. Téc. de Perícias - radiologia
de: 02.07.2022 a 16.07.2022
cristina Neves fonseca - Perito criminal
de: 05.07.2022 a 19.07.2022
lennon Valle araujo - Perito criminal
roberto costa Nunes - Perito criminal
de: 05.07.2022 a 19.07.2022
Mourão carrera cardoso Júnior - Perito criminal
de: 10.07.2022 a 29.07.2022
Marcos Jova Santos da Silva - Perito Médico legista
de: 11.07.2022 a 30.07.2022
Silvio cassio da Silva Barbosa - aux. Téc. de Perícias - radiologia
de: 12.07.2022 a 31.07.2022
rodrigo franco dos Santos - aux. Téc. de Perícias
de: 14.07.2022 a 29.07.2022
Maurício fábio Martins de Souza - assistente administrativo
de: 16.07.2022 a 30.07.2022
andré leandro de Melo - Perito criminal
Jorge luiz ferreira lima - aux. operacional
Marcelo iaghi Salame - Perito criminal
cynara Maria Mota da Silva Goes - Perito criminal
de: 17.07.2022 a 31.07.2022
alessio Moreira dos Santos - Perito criminal
Elvis de oliveira leite - Perito criminal
José Elinaldo Silva - Perito criminal
de: 18.07.2022 a 01.08.2022
James de oliveira ferreira - Perito criminal
ilana andreise cunha ribeiro - Perito criminal
de: 31.07.2022 a 29.08.2022
cleberton Santos Mendes - Perito criminal
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 31 de Maio de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 807288
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2125/2022-dG/cGP, de 01/06/2022.
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 servidora NaYra GlaiS PErEira TriNdadE, ocupante do car-
go de agente de fiscalização de Trânsito, na cirETraN “a” de altamira, 
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 retroagirão a 30/05/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 2124/2022-dG/cGP, de 01/06/2022.
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 JEffErSoN EdUardo carValHo raMoS, ocupante do 
cargo de agente de fiscalização de Trânsito, matrícula 5949907/2, na ci-
RETRAN “A” de Marabá, obedecido à ordem de classificação no Concurso 
c-177 e a assinatura do Termo de opção de lotação junto a este depar-
tamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 25/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 2123/2022-dG/cGP, de 01/06/2022.
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 rodriGo SErra doS SaNToS, ocupante do cargo de 
agente de fiscalização de Trânsito, matrícula 4220010/2, 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 25/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 2122/2022-dG/cGP, de 01/06/2022.
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 dENNiS dE liMa dUarTE, ocupante do cargo de agente 
de fiscalização de Trânsito, matrícula 5958558/1, na cirETraN “a” de Ma-
rabá, 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 25/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 2120/2022-dG/cGP, de01/06/2022.
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 solicitação do servidor constante na assinatura do Ter-
mo de opção de lotação, de 30/05/2022,
r E S o l V E:
revogar as Portarias 1642/2022 e 1660/2022-dG/cGP, que lotaram o ser-
vidor Jair Kaio oliVEira carMo, ocupante do cargo de agente de fis-
calização de Trânsito, matrícula 57232648/2, na cirETraN “a” de Tucuruí, 
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 13/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 2121/2022-dG/cGP, de 01/06/2022.
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 Jair Kaio oliVEira carMo, ocupante do cargo de 
agente de fiscalização de Trânsito, matrícula 57232648/2, na cirETraN 
“A” de Paragominas, 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 13/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 807247
Portaria Nº 2126/2022-daF/cGP, de 01/06/2022
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 1125/2022-daf/
cGP, ao servidor rodriGo GoNdiM SErra, Procurador autárquico, ma-
trícula 55588457/1, lotado na coordenadoria do contencioso, trinta (30) 
dias de fÉriaS, no período de 09.05 a 07.06.2022, referentes ao exercício 
08.05.2021/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 2113/2022-daF/cGP, de 01/06/2022
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 nº 303/2022-Gof-
Tc”a”, datado de 19/05/2022, protocolado sob o nº 2022/617368,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lUciaNE BUdEloN alBUQUErQUE, agente de fis-
calização de Trânsito, matrícula 57201643/1, lotada na cirETraN “a” de 
Santarém, trinta (30) dias de fÉriaS, no período de 09.06 a 08.07.2022, 
referentes ao exercício 01.08.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 09/06/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2112/2022-daF/cGP, de 01/06/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados neste departa-
mento de Trânsito, trinta (30) dias de férias no mês de Maio/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

Nome Matrícula exercício concessão lotação

fErNaNdo dE SoUSa TEraN 5958590 /1 03.02.2021/2022 15.05 a 13.06.2022 TUcUrUÍ

roBSoN HENriQUE rodriGUES crUZ 5958562 /1 04.02.2021/2022 16.05 a 14.06.2022 aBaETETUBa

TUlio rEiS GUiMarÃES 5904022 /2 28.02.2020/2021 18.05 a 16.06.2022 dTi/cST/iNfra

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 2116/2022-daF/cGP, de 01/06/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 034/2022-cHc/
GcdHc, datado de 19/05/2022, protocolado sob o nº 2022/619827,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 1535/2022-daf/cGP, o período concessivo de fÉ-
riaS ao servidor Macial MacliN ValE da SilVa, auxiliar operacional de 
Trânsito, matrícula 80845475/1, lotado na coordenadoria de Habilitação de 
condutores, onde se lê 13.06 a 12.07.2022 leia-se 06.06 a 05.07.2022, 
referentes ao exercício 01.02.2021/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 2115/2022-daF/cGP, de 01/06/2022
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 nº 306/2022-Gof-
Tc”a”, datado de 19/05/2022, protocolado sob o nº 2022/621066,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MarloN BaTiSTa dE aZEVEdo, chefe de opera-
ções, matrícula 5948733/1, lotado na cirETraN “a” de Santarém, quinze 
(15) dias de fÉriaS, no período de 17.10 a 31.10.2022, referentes ao 
exercício 23.04.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/10/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.



diário oficial Nº 34.992   55Quinta-feira, 02 DE JUNHO DE 2022

Portaria Nº 2114/2022-daF/cGP, de 01/06/2022
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 nº 306/2022-Gof-
Tc”a”, datado de 19/05/2022, protocolado sob o nº 2022/621066,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MarloN BaTiSTa dE aZEVEdo, chefe de opera-
ções, matrícula 5948733/1, lotado na cirETraN “a” de Santarém, quinze 
(15) dias de fÉriaS, no período de 13.06 a 27.06.2022, referentes ao 
exercício 23.04.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 13/06/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 807249

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2058/2022-daF/cGP, Belém, 30/05/2022.
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 Parecer 1656/2013-ProJUr/
coNSUlTiVo, no Processo 2013/401271, deferindo a concessão de licen-
ça Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor THiaGo lEMoS alMEida, Procurador autárquico, 
matrícula 57175194/2, lotado na Procuradoria Jurídica, trinta (30) dias de 
licença Prêmio, no período de 31/05 a 29/06/2022, referentes ao triênio 
2009/2012, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 
1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 31/05/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2018/2022-daF/cGP, Belém, 26/05/2022.
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.05, no Processo 
2022/520160, reconhecendo o direito do servidor à concessão de licença 
Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor raYdSoN SilVa da coSTa, Vistoriador, matrícula 
57201645/1, lotado na cirETraN “a” de Santarém, sessenta (60) dias de 
licença Prêmio, no período de 01/04 a 30/05/2022, referentes ao triênio 
01.08.2014/2017, de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/04/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2051/2022-daF/cGP, Belém, 27/05/2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, em exercício, do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.07, no Processo 
2019/509543, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora Sílvia Maria do Nascimento Therezo, Vistoriado-
ra, matrícula 57200884/1, lotada na Gerência de Vistoria e inspeção de 
Veículos, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 21/06 a 
19/08/2022, referentes ao triênio 2011/2014, de acordo com a lei nº 
5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 21/06/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2052/2022-daF/cGP, Belém, 27/05/2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, em exercício, do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.07, no Processo 
2020/35793, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora arieth dos Santos costa, assistente de Trânsito, 
matrícula 54191537/2, lotada no Posto de atendimento do dETraN na 
Estação cidadania do Shopping Metrópole ananindeua, 60 (sessenta) dias 
de licença Prêmio, no período de 06/06 a 04/08/2022, referentes ao tri-
ênio 2013/2016, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro 
de 1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 06/06/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2053/2022-daF/cGP, Belém, 27/05/2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, em exercício, do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes no Processo 2017/80026, deferindo 
a concessão de licença Prêmio,

r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora Tayana Klautau Santos, assistente de Trânsito, 
matrícula 57197326/1, lotada na Gerência de contratos e convênios, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 02/06 a 01/07/2022, refe-
rentes ao triênio 2011/2014, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 
de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 02/06/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 807530

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 2090/2022-daF/cGP, Belém, em 31/05/2022.
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 o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 89.301, de 27/04/2022,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde concedida à servidora 
Maria lEoNora aZEVEdo rocHa, assistente de administração, matrí-
cula 3263657/1, lotada na Procuradoria Jurídica, por 90 (noventa) dias, 
no período de 22.04 a 20.07.2022, conforme laudo Médico nº 89.301, de 
27/04/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 23/12/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 807542

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 1934/2022-dG/cGP, de 20/05/2022.
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 Memorando nº 06/2022-daf, 
da diretoria administrativa, no Processo 2022/159986,
rESolVE:
SUBSTiTUir o servidor antonio Jorge Silva fonseca, matrícula 57200394/1, 
pelo servidor JorGEaN carloS fErrEira fraZÃo, matrícula 5119570/5, 
como fiscal titular, na fiscalização e acompanhamento da execução do 
objeto do Termo de credenciamento nº 007/2017, firmado entre este 
departamento e a clÍNica dE MEdiciNa E PSicoloGia do TráfEGo 
lTda – EPP- coNdUTraN (ParaUaPEBaS/Pa), 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 08/02/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 1935/2022-dG/cGP, de 20/05/2022.
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 Memorando nº 06/2022-daf, 
da diretoria administrativa, no Processo 2022/159986,
rESolVE:
SUBSTiTUir o servidor antonio Jorge Silva fonseca, matrícula 57200394/1, 
pela servidora diVa Maria do roSário fErrEira,  matrícula 105643/2, 
como fiscal titular, na fiscalização e acompanhamento da execução do ob-
jeto do Termo de Credenciamento nº 077/2017, firmado entre este De-
partamento e a clÍNica dE MEdiciNa do TráfEGo EirEli – EPP- ME-
dTrÂNSiTo (MaraBá/Pa), 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 08/02/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 1936/2022-dG/cGP, de 20/05/2022.
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 Memorando nº 06/2022-daf, 
da diretoria administrativa, no Processo 2022/159986,
rESolVE:
SUBSTiTUir o servidor antonio Jorge Silva fonseca, matrícula 57200394/1, 
pela servidora diVa Maria do roSário fErrEira, matrícula 105643/2, 
como fiscal titular, na fiscalização e acompanhamento da execução do ob-
jeto do Termo de Credenciamento nº 084/2018, firmado entre este De-
partamento e a clÍNica dE MEdiciNa E PSicoloGia do TráfEGo lTda 
- TraNSiTMEd – (SaNTarÉM/Pa), bem como, dos respectivos termos adi-
tivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contri-
buam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 08/02/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral

Protocolo: 807097
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2046/2022-daF/cgp, de 26/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/634979;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Tucuruí – 06/06 à 08/06/2022, Goianésia – 
09/06 à 11/06/2022, Jacundá 12/06 à 15/06/2022, Xinguará – 16/06 à 
18/06/2022, conceição do araguaia – 19/06 à 23/06/2022, Marabá/Belém 
– 24/06 e 25/06/2022, a fim de implantar a fiscalização de implantação da 
sinalização viária no municipio em conceição do araguaia e levantamento 
de sinalização de trânsito para projeto de ciclofaxia solicitada pela prefei-
tura municipal de Xinguará, ambos pertencentes a região de integração 
do araguaia, lote 1, referente ao contrato administrativo nº 039/2020 e 
nos referidos municipios.

nome matricula
raimundo Euclides de carvalho 3262219/1
Marcelo Pinto da costa Mendes 57189949/1

Warlenton Nazareno de Melo Brito 80845570/1
José de Sousa ramos 6120040/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 807230
Portaria Nº 2030/2022-daF/cgp, de 26/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/588904;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de ruropolis – 27/06 à 10/07/2022, Novo 
Progresso – 11/07 à 19/07/2022, itupiranga/Belém – 20/07 à 26/07/2022, 
a fim de fazer levantamento para linhas telefônicas,de padrão de entrada e 
extensões das linhas telefônicas dos referidos municipios.

nome matricula
Jailson ferreira Pereira chaves 57196175 /1

Jacó Epifânio dos Santos 80845612 /1
arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2036/2022-daF/cgp, de 26/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/636735;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de TailÂNdia – 06/06 à 10/06/2022, caMETá – 
11/06 à 14/06/2022, MÃE do rio – 15/06 à 18/06/2022, ParaGoMiNaS 
– 19/06 à 21/06/2022, a fim de realizar levantamento das condições dos 
veículos próprios locados que encontram-se a disposição das cirETraN’s 
dos referidos municípios.

nome matricula
Maria leny ferreira de Sousa 57175305/2

ademir Braga da Silva 3265420/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2037/2022-daF/cgp, de 26/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/633647;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de caNaÃ doS caraJáS – 30/05 à 14/06/2022, 
a fim de conduzir veículo para dar apoio logístico à CIRETRAN do referído 
município.

nome matricula
Ezequias Tavares da Silva 57195749 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2040/2022-daF/cgp, de 26/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.

coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/647189;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Tucuruí – 13 à 15/06/2022, Novo repartimento – 16 
à 20/06/2022, Marabá/Belém – 21/06 à 01/07/2022, a fim de instruir Pro-
cesso administrativo displinar – Pad.

nome matricula
clauber roberto Santos de Moraes 57190751 /1

Jonilde Macêdo da Silva 57193989 /1
Shirlei Ketinira Hosana Muniz 57175581 /1

cristovão repolho Vieira 57195077 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 807195
Portaria Nº 2039/2022-daF/cgp, Belém, 26/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/650870;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de BENEVIDES – 09/06 à 13/06/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipios

nome matricula
Gilvan Veloso cruz 57213689 /2

raimundo daniel Santos da Silva 57200355 /1
Gilvan rabelo Normandes 57193929 /2

Marcela alexopulos Santa rosa 57228982 /1
Mauro Moura da Silva 54195728 /2

roberta rossy da Silva franco da costa 57193812 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2027/2022-daF/cgp, Belém, 26/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/635783;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oNZE E MEia (11 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Paragominas para os municípios de doM EliSEU – 25/05 à 30/05/2022, 
MÃE DO RIO – 31/05 à 05/06/2022, a fim de Desempenhar suas atividades 
funcionais, em Operações de fiscalização de trânsito, em cumprimento a 
programação da dTo nos referidos municipios.

nome matricula
amanda alves Nazaré 57211785 /2

cássio Vinicius da Silva e Silva 5958745 /1
cleo andeson Sousa ferreira 5958747 /1

Marcos Elionai Marques Garcia de Souza 5958546 /1
Monyque Barros campos 5958756 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 807581
Portaria Nº 2056/2022-daF/cgp, Belém, 30/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/661608;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias as servidoras 
abaixo especificadas, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Paragominas – 17/06 à 24/06/2022, São Miguel do 
Guamá/Belém – 25/06 à 02/07/2022, a fim de realizar levantamento de 
necessidades institucionais como cursos e demandas à nivel de relaciona-
mento interpessoal e opreacionalização de serviços.

nome matricula

Vera conceição rebelo Brasil 3267032 /1

Nazaré de fátima Matos oliveira 3156630 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 807431
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 2108/2022 – cceP/dG/detraN, de 01/06/2022.
a dirETora GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro – cTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução Nº 780 - coNTraN, de 26 de junho 
de 2019, que dispõe sobre o novo Sistema de Placas de Identificação Veicular;
coNSidEraNdo as disposições da PorTaria Nº 550/2022-dG/dETraN/Pa, 
de 16 de fevereiro de 2022, que regulamenta o credenciamento de Empresas 
Estampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão Mercosul;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa, PErEira MarES & cia ltda, 
cNPJ nº 05.642357/0001-97, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa PErEira MarES & cia ltda, cNPJ 
nº05.642357/0001-97, Nome fantasia PlacaS SÃo PaUlo, situada na Q 
09  fl 32, S/nº; Qd09 lote 01 B – Bairro:Nova Marabá, cEP: 68.508.090, 
no município de MaraBá/Pa, para exercer a atividade de Empresa Estam-
padora de Placas de Identificação Veicular - EPIV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta PorTaria No diário 
oficial do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 2109/2022 – cceP/dG/detraN, de 01/06/2022..
a dirETora GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro – cTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução Nº 780 - coNTraN, de 26 de 
junho de 2019, que dispõe sobre o novo Sistema de Placas de Identificação 
Veicular;
coNSidEraNdo as disposições da PorTaria Nº 550/2022-dG/dETraN/Pa, 
de 16 de fevereiro de 2022, que regulamenta o credenciamento de Empresas 
Estampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão Mercosul;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa, doM EliSEU PlacaS ltda, 
cNPJ nº 12.244.011/0001-04, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa doM EliSEU PlacaS ltda, cNPJ nº 
12.244.011/0001-04, Nome fantasia doM iliSEU PlacaS, situada no rua 
Jequie, nº 79 - Bairro: centro, cEP: 68.633.000, no município de doM 
EliSEU/Pa, para exercer a atividade de Empresa Estampadora de Placas 
de Identificação Veicular - EPIV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta PorTaria No diário 
oficial do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 807251
eXtrato do terMo
NÚMero do terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada: 001/2022.
fUNdaMENTo lEGal: os partícipes do presente Termo sujeitam-se, no 
que couber, às disposições da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
posteriores alterações, arts. 36 e 37 da lei nº 9.292, de 19 de Julho de 
2021 (ldo 2022) e, subsidiariamente pelo disposto no decreto federal nº 
10.426 de 16 de julho de 2020.
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, 
cNPJ/Mf n° 04.822.060/0001-40 e a SEcrETaria dE dESENVolViMEN-
To UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do Pará (SEdoP), inscrita no cNPJ nº 
03.137.985/0001-90.
oBJETo: descentralização de crédito orçamentário para ações de Enge-
nharia de Trânsito que incluem sinalização, pavimentação e recuperação 
de vias urbanas em Municípios do Estado do Pará.
o anexo – Plano de Trabalho, que integra o presente instrumento.
Valor: o valor global de r$51.634.501,31 (cinquenta e um milhões, seis-
centos e trinta e quatro mil, quinhentos e um reais e trinta e um centavos);
doTaÇÃo orÇaMENTária: 66.201 – departamento de Trânsito do Estado 
do Pará;
função: 26 Transportes;
Subfunção: 451 infraestrutura Urbanas;
Programa: 1489 desenvolvimento Urbano, Habilitação, Saneamento e Mo-
bilidade
Projeto/atividade: 7645 Pavimentação, recuperação e drenagem de Vias 
Urbanas;
Elemento de despesa: 449051 obras e instalações;
fonte de recursos: 0261 recursos Próprios;
0661 recursos Próprios – Superavit
ViGÊNcia: início: 02/06/2022 Término: 01/06/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 01/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE 
SoUSa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral – detran/Pa

Protocolo: 807716

.
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0759/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 27 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6571, 6576, 6577 
e 6592/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à 
apuração dos autos da Sindicância administrativa investigativa nº 6574, 
6583, 6585, 6588, 6589, 6593, 6595 e 6599/2021-cGP/SEaP, estabele-
cendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6581, 6582, 
6586, 6594, 6596, 6597 e 6598/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da au-
toridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807582
Portaria Nº 0757/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 27 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6500, 6503, 6508, 
6509, 6510, 6511 e 6512/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 
(quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade 
superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6501, 6502, 
6506, 6507 e 6513/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-



58  diário oficial Nº 34.992 Quinta-feira, 02 DE JUNHO DE 2022

nal: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, funcio-
nal: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos das 
Sindicâncias administrativas investigativas nº 6530, 6555, 6558, 6561 e 
6562/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 4º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, fun-
cional: 5464285 – Membro; e JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, 
funcional: 57218644 – Membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos da Sindicância administrativa investigativa nº 6522, 6538, 6539 e 
6540/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807577
Portaria Nº 0758/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 27 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6523, 6524, 
6525, 6528, 6531, 6537, 6541, 6543, 6554, 6556 e 6559/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual pe-
ríodo, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 
6526, 6529, 6532, 6535, 6544, 6545, 6546, 6557, 6560/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual pe-
ríodo, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e JaYMErSoN carloS 
PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro, para dar continuida-
de à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas 
nº 6549/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 4º - rEdESiGNar a comissão composta por aNdrÉ SilVa dE oli-
VEira, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6565, 6567, 6575, 
6578, 6587, 6590 e 6591/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 
(quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade 
superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807579
Portaria Nº 0750/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 26 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 
6402, 6410, 6411, 6413, 6419, 6443, 6446, 6449, 6451 e 6456/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável 

por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6404, 6405, 
6406, 6409, 6412, 6414, 6420, 6447 e 6453/2021-cGP/SEaP, estabele-
cendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, funcio-
nal: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos das 
Sindicâncias administrativas investigativas nº 6407, 6408, 6415, 6417, 
6418, 6444, 6454, 6455, 6481 e 6494/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da 
autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 807567
Portaria Nº 0751/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 26 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6478, 6483 
e 6489/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6480, 6484, 
6485, 6486, 6487, 6488, 6493, 6495 e 6497/2021-cGP/SEaP, estabele-
cendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6490, 6491, 6498 
e 6499/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 4º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, fun-
cional: 5902531 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos da 
Sindicância administrativa investigativa nº 6479/2021-cGP/SEaP, estabe-
lecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 807571
Portaria Nº 0752/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 26 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por aNdrÉ SilVa dE oli-
VEira, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
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tos da Sindicância administrativa investigativa nº 6452/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual 
período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por aNdrÉ SilVa dE oliVEi-
ra, funcional: 42811 – Presidente; adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos da Sindicância administrativa investigativa nº 6482/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por 
igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 807574
Portaria Nº 0746/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 24 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; adriaNa fErraZ do Pra-
do MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro,; e EliZaBETH MalcHEr Vi-
lHENa, funcional: 5464285 – Membro; para dar continuidade à apuração 
dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5251/2019-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; adriaNa fErraZ do Pra-
do MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; e JaYMErSoN carloS PE-
rEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro; para dar continuidade à 
apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5646/2020-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; JaYMErSoN car-
loS PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro; e adriaNa fEr-
raZ do Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar conti-
nuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5724/2020-cGP/SEaP, 120 dias úteis para a conclusão;
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Membro; e adriaNa fEr-
raZ do Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; para dar con-
tinuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar 
nº 5774/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a 
conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807598
Portaria Nº 0744/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 24 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 55585599 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à apuração dos au-
tos dos Processos administrativos disciplinares nº 5773 e 5775/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807591
Portaria Nº 0745/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 24 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 

admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 1664/2021-cGP/SEaP, de 19/11/2021, publicada no doE nº 34.780, 
de 30/11/2021, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6519/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807594
Portaria Nº 0747/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 24 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 1665/2021-cGP/SEaP, de 19/11/2021, publicada no doE nº 34.780, 
de 30/11/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6520/2021-cGP/SEaP;
- 1666/2021-cGP/SEaP, de 19/11/2021, publicada no doE nº 34.780, 
de 30/11/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6521/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807601
Portaria Nº 0707/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 23 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à 
apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5959/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807586
Portaria Nº 0708/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 23 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
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CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; JaYMErSoN carloS 
PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro; e ElToN da coSTa 
fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; para dar continuidade à apu-
ração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 4726/2018-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807588
Portaria Nº 0754/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 27 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, fun-
cional: 5464285 – Membro; para dar continuidade à apuração dos autos do 
Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 6534/2021-CGP/SEAP, 
estabelecendo o prazo de 15 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807610
Portaria Nº 0748/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 25 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcio-
nal: 55585599 – Membro; para dar continuidade à apuração dos autos do 
Processo administrativo disciplinar nº 5545/2020-cGP/SEaP, estabelecen-
do o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807604
Portaria Nº 0749/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 25 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 1713/2021-cGP/SEaP, de 29/11/2021, publicada no doE nº 34.782, 
de 01/12/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6553/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807606

Portaria Nº 0753/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 27 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; adriaNa fErraZ 
do Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; e EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à 
apuração dos autos dos Processos administrativos disciplinares nº 5973 
e 5975/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a 
conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807607
Portaria Nº 0756/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 27 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 1695/2021-cGP/SEaP, de 26/11/2021, publicada no doE nº 34.784, 
de 03/12/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6547/2021-cGP/SEaP;
- 1698/2021-cGP/SEaP, de 26/11/2021, publicada no doE nº 34.784, 
de 03/12/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6550/2021-cGP/SEaP;
- 1699/2021-cGP/SEaP, de 26/11/2021, publicada no doE nº 34.784, 
de 03/12/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6551/2021-cGP/SEaP;
- 1754/2021-cGP/SEaP, de 01/12/2021, publicada no doE nº 34.784, 
de 03/12/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6563/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807617
Portaria Nº 0755/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 27 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 1696/2021-cGP/SEaP, de 25/11/2021, publicada no doE nº 34.784, 
de 03/12/2021, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6548/2021-cGP/SEaP;
- 1741/2021-cGP/SEaP, de 25/11/2021, publicada no doE nº 34.784, 
de 03/12/2021, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6552/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807614
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Portaria Nº 0743/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 23 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6242, 6247, 
6249, 6264, 6269, 6270 e 6275/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da au-
toridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 
6294, 6295, 6297 e 6298/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 
(quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade 
superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apura-
ção dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6296 e 
6299/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807564
Portaria Nº 0741/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 23 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo 
TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr Vi-
lHENa, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6274, 6279 
e 6280/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apura-
ção dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6289 e 
6292/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 54196889 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos da Sindicância administrativa investigativa nº 6291/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual 
período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807557
Portaria Nº 0742/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 23 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 

Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 
6212, 6248, 6251, 6257, 6262 e 6268/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da 
autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHE-
Na, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6219, 6228, 6255 
e 6261/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807560
Portaria Nº 0709/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 23 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6210, 6211, 6225, 
6245, 6246, 6263, 6266, 6287 e 6288/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da 
autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, fun-
cional: 5464285 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, 
funcional: 5902531 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6286 e 6293/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável 
por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6272, 6273, 
6282, 6285/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807550
Portaria Nº 0710/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 23 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por aNdrÉ SilVa dE oli-
VEira, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
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funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos da Sindicâncis administrativs investigativa nº 6283/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual pe-
ríodo, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por aNdrÉ SilVa dE oliVEi-
ra, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, fun-
cional: 5464285 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, 
funcional: 5902531 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos da Sindicância administrativa investigativa nº 6277/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual 
período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por aNdrÉ SilVa dE oliVEi-
ra, funcional: 42811 – Presidente; adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6278, 6281 
e 6290/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807555
Portaria Nº 0762/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 30 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apura-
ção dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6600, 
6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6609, 6610, 6621, 6622, 6626/2021-cGP/
SEaP e 6636, 6638, 6676, 6678, 6682, 6688, 6691, 6692, 6695, 6697 e 
6698/2022-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por aNdrÉ SilVa dE oli-
VEira, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos da Sindicância administrativa investigativa nº 6612/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual 
período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, funcio-
nal: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos das 
Sindicâncias administrativas investigativas nº 6606 e 6608/2021-cGP/
SEaP e 6637, 6648, 6649, 6652, 6654, 6657, 6659, 6660, 6664, 6673, 
6685 e 6686/2022-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 807660
Portaria Nº 1542/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 01 de JUNHo de 2022.
Nome: EGidio araUJo dE SoUZa, Matrícula nº 5957849/1; cargo: agen-
te Penitenciário.
assunto: licença Nojo.
Período: 15/05/2022 a 22/05/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 807675
Portaria Nº 0763/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 30 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;

rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 
6613, 6614, 6615, 6616, 66176618, 6619, 6620 e 6628/2021-cGP/SEaP 
e 6635, 6639, 6641, 6645, 6647, 6650, 6651, 6653, 6655, 6656, 6658, 
6661, 6662, 6663, 6665, 6666, 6668, 6672, 6675, 6677, 6679, 6681, 
6683, 6687, 6689, 6690, 6693, 6694, 6696 e 6699/2022-cGP/SEaP, esta-
belecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, 
a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e JaYMErSoN carloS 
PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro, para dar continuida-
de à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas 
nº 6670 e 6671/2022-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, fun-
cional: 57218644 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos 
da Sindicância administrativa investigativa nº 6667/2022-cGP/SEaP, esta-
belecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, 
a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807669
Portaria Nº 0765/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 31 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e ElToN da coSTa fErrEira, 
funcional: 57202521 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos do Processo administrativo disciplinar nº 5128/2019-cGP/SEaP, es-
tabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; adriaNa fErraZ do Pra-
do MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; e rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; para dar continuidade à apu-
ração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5862/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; adriaNa fErraZ do Pra-
do MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; e rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; para dar continuidade à apu-
ração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5864/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807657
Portaria Nº 0764/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 30 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0601/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6929/2022-cGP/SEaP;
- 0602/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6930/2022-cGP/SEaP;
- 0603/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6931/2022-cGP/SEaP;
- 0604/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6932/2022-cGP/SEaP;
- 0605/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6933/2022-cGP/SEaP;
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- 0606/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6934/2022-cGP/SEaP;
- 0607/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6935/2022-cGP/SEaP;
- 0608/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6936/2022-cGP/SEaP;
- 0609/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6937/2022-cGP/SEaP;
- 0610/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6938/2022-cGP/SEaP;
- 0611/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6939/2022-cGP/SEaP;
- 0612/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6940/2022-cGP/SEaP;
- 0613/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6941/2022-cGP/SEaP;
- 0614/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6942/2022-cGP/SEaP;
- 0615/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6943/2022-cGP/SEaP;
- 0616/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6944/2022-cGP/SEaP;
- 0617/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6945/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807652
Portaria Nº 0764/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 30 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0601/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6929/2022-cGP/SEaP;
- 0602/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6930/2022-cGP/SEaP;
- 0603/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6931/2022-cGP/SEaP;
- 0604/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6932/2022-cGP/SEaP;
- 0605/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6933/2022-cGP/SEaP;
- 0606/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6934/2022-cGP/SEaP;
- 0607/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6935/2022-cGP/SEaP;
- 0608/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6936/2022-cGP/SEaP;
- 0609/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6937/2022-cGP/SEaP;
- 0610/2022-cGP/SEaP, de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6938/2022-cGP/SEaP;
- 0611/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6939/2022-cGP/SEaP;
- 0612/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6940/2022-cGP/SEaP;
- 0613/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6941/2022-cGP/SEaP;
- 0614/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6942/2022-cGP/SEaP;
- 0615/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 

6943/2022-cGP/SEaP;
- 0616/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6944/2022-cGP/SEaP;
- 0617/2022-cGP/SEaP, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.965, 
de 10/05/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6945/2022-cGP/SEaP;

Protocolo: 807654
Portaria Nº 0761/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 30 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e ViTor raMoS EdUardo, fun-
cional: 5902749 – membro; para dar continuidade à apuração dos autos da 
Sindicância administrativa disciplinar nº 5535/2020-cGP/SEaP, estabele-
cendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – membro; e JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, funcional: 57218644 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5538/2020-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807651
Portaria Nº 0760/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 30 de maio de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à 
apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5854/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; adriaNa fErraZ do Pra-
do MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; e rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; para dar continuidade à apu-
ração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5857/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; adriaNa fErraZ 
do Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; e EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à 
apuração dos autos dos Processos administrativos disciplinares nº 5970 
e 5979/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a 
conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 807649

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 054/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: fornecimento de água Mineral Natural.
Valor ToTal: r$ 17.355,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 
03.122.1297.8338, Natureza de despesa 339030, fonte 0101 (estadual), 



64  diário oficial Nº 34.992 Quinta-feira, 02 DE JUNHO DE 2022

Pi: 4120008338c.
daTa da aSSiNaTUra: 31/05/2022
ViGÊNcia: 31/05/2022 a 31/05/2023
coNTraTado: Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli
cNPJ: 37.170.992/0001-05
ENdErEÇo: rua do Posto n° 27, Jamilândia, Bonito-Pa., cEP: 67.110-470, 
BoNiTo– Pa.
ordENador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi – Secretário de Estado de admi-
nistração Penitenciária.

Protocolo: 807163

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 032/2021
termo aditivo: 2
data da assinatura: 31/05/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: Valor
Justificativa: O presente contrato terá reajuste de 11,97% com base no 
iNcc fGV. Em decorrencia do reajuste o valor contratual passará de r$ 
2.010.415,83 para r$ 2.156.026,02.
contrato: 032/2021.
contratado: iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS 
lTda
cNPJ: 20.239.662/0001-26
Endereço: TV QUiNTiNo BocaiUVa, 2334- loJa c – cENTro, cEP: 
68.743-010
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi - Secretário de Estado de adminis-
tração Penitenciária.

Protocolo: 807396
terMo aditiVo ao coNtrato 120/2021
termo aditivo: 1
data da assinatura: 01/06/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: Vigência
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 12 
(doze) meses, iniciando sua
vigência em 19/06/2022 e encerrando em 18/06/2023.
contrato: 120/2021.
contratado: claro BraSil S/a
cNPJ: 40.432.544/0001-47,
Endereço: rua Henri dunant, nº 780 – Torres a e B – São Paulo/SP, cEP. 
04.079-110.
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi - Secretário de Estado de adminis-
tração Penitenciária.

Protocolo: 807399

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1446/2022 – 391745 - crMV
objetivo: EScolTar EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ViTÓria do XiNGU
destino: MaraBá/ParaUaPEBaS
Servidor (es): 5933856 daNilo PiMENTa dE MElo-Policial PENal; 
5942016 JHEYMiSoN SoUZa SiQUEira-aG.PENiTENciário; 5953938 
aNdErSoN riBEiro dE SoUZa-aG. PENiTENciário; 6403407 ElGio 
MorEira BraNdÃo-aG.PENiTENciário.
Período: 02 a 04/04/2022 – diária (s): 2 1/2 (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807432
Portaria Nº 1471/2022 – 606057 - crMV
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ViTÓria do XiNGU
destino: alTaMira/SaNTarÉM
Servidor (es): 5954198 GElSoN arÃo GoNÇalVES dE oliVEira-Poli-
cial PENal; 5949229 adriaNE dE SoUSa liMa doS SaNToS-aG.PENi-
TENciário; 5937540 aNa Maria MarTiNS dE SoUSa-aG PENiTENciá-
rio; 6403407 ElGio MorEira BraNdÃo-aG.PENiTENciário;.
Período: 17 a 18/05/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807426
Portaria Nº 1446/2022 – 512910 - crMV
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ViTÓria do XiNGU
destino: STa.iZaBEl/BElÉM
Servidor (es): 5933818 GEVErSoN SoUSa da SilVa-aG.PENiTENciá-
rio; 5900143 ViTor SEBaSTiÃo doS SaNToS rocHa-Policial PENal; 
5825407 liNdiNaldo dE MElo BaNdEira-aG.PENiTENciário.
Período: 27 a 29/04/2022 – diária (s): 02 ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807421
Portaria Nº 1470/2022 – 610886 - crMV
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ViTÓria do XiNGU

destino: STa. iZaBEl do Pará
Servidor (es): 5954406 MElQUiSEdEQUE dUarTE dE BriTo-Policial 
PENal; 5938769 fraNciSco cÍcEro da SilVa-aG.PENiTENciário; 
6403710 MaNoEl MESSiaS liMa BarBoZa-aG.PENiTENciário.
Período: 15 a 17/05/2022 – diária (s): 2 1/2 (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807423
Portaria Nº 1467 – 407857 - crMV
objetivo: EScolTar PPl Para aPrESENTar EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ViTÓria do XiNGU
destino: TUcUrUi
Servidor (es): 5921536 JoNaTaS coSTa dE SoUZa-Policial PENal; 
5950147 faBricio da SilVa MacHado-Policial PENal; 5941994 Jar-
MES SoUZa SaNToS-aG.PENiTENciário; 6403407 ElGio MorEira 
BraNdÃo-aG PENiTENciário
Período: 07 a 09/04/2022 – diária (s): 2 ½(duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807417
Portaria Nº 1468/2022 – 512804 - crMV
objetivo: EScolTa dE PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ViTÓria do XiNGU
destino: alTaMira/MaraBá
Servidor (es): 5953938 aNdErSoN riBEiro dE SoUSa-Policial PENal; 
JHEYMiSoN SoUZa SiQUEira-aG.PENiTENciário; 5958710 aliNE NaS-
ciMENTo araUJo-aG.PENiTENciário; 6403407 ElGio MorEira BraN-
dÃo-aG.PENiTENciário.
Período: 27 a 28/04/2022 – diária (s): 1 ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807420
Portaria Nº 1472/2022 – 610620 crMV
objetivo: EScolTar PPl Para aPrESENTar EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ViTÓria do XiNGU
destino: PorTo dE MoZ
Servidor (es): 5931339 raYloN oliVEira da SilVa-Policial PENal; 
5954349 dilSoN crUZ MENEZES-Policial PENal; 5954383 faBio SaN-
ToS da SilVa-Policial PENal.
Período: 25 a 27/05/2022 – diária (s): 2 1/2 (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807429
Portaria Nº 810/2022
objetivo: rEaliZar iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo dE cENTral dE ar.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM
destino: caMETá
Servidor (es): 57221095 – JoElSoN aNTÔNio cHaVES da coSTa – aGP
Período: 04 a 08/04/2022 - diária(s): 04 e ½ (quatro e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807451
Portaria Nº 930/2022
objetivo: ParTiciPar dE rEUNiÃo TÉcNica.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM
destino: BraSilia
Servidor (es): 57216981 – lariSSa BElTÃo rEZENdE – dirETora
Período: 26 a 29/04/2022 - diária(s): 03 e ½ (três e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807449
Portaria Nº 974/2022
objetivo: ParTiciPar dE aÇÃo do ProJETo cidadaNia No cárcErE.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM
destino: caPaNEMa
Servidor (es): 5952503 – THaMirES GaMa PorTal – coord.aSST.So-
cial.
Período: 05 a 07/04/2022 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807453
Portaria Nº 919/2022
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: TUcUrUÍ
Servidor (es): 54188511 – JoÃo corrEa doS SaNToS – MoToriSTa
Período: 02 a 03/04/2022 - diária(s): 01 e ½  (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807455
Portaria Nº 920/2022
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: BraGaNÇa/ViSEU
Servidor (es): 57206217 – THiaGo MoraES XaViEr – aGP
Período: 03 a 05/04/2022 - diária(s): 02 e ½  (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807459
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Portaria Nº 921/2022
objetivo: coNdUZir VTr coM PPlS Para ParTiciParEM dE aUdiÊNcia 
dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MariTUBa/SaNTa iZaBEl
destino: TailÂNdia
Servidor (es): 57220648 – raMiro SilVa coSTa – aGP
Período: 05/04/2022 - diária(s): 01  (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807463

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1534/22/dGP/seaP, de 01/06/22
SUSPENdEr o gozo de férias, previsto para o período de 01/06/22 a 
30/06/22, referente ao servidor JarBaS NErY JUNior, matrícula nº 
54188947, de acordo com o art.74, §2º, da lei nº 5.810/94.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 807513
FÉrias residUais
Portaria Nº 1536/22/dGP/seaP, de 01/06/22
coNcEdEr 27 (ViNTE E SETE) dias residuais de fÉriaS, à servidora lYlia-
NE criSTiNa dE SoUZa GUiMaraES, Matrícula n.º 5859662, no período 
de 03/06/22 a 29/06/22, referente ao exercício de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 807517
Portaria Nº 1537/22/dGP/seaP, de 01/06/22
coNcEdEr 15 (QUiNZE) dias residuais de fÉriaS, ao servidor carloS 
olaVo MEScHEdE da SilVEira, Matrícula n.º 57209784, no período de 
25/06/22 a 09/07/22, referente ao exercício de 2020.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 807521

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 1533/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 31 de Maio de 2022.
Nome: roSENaldo fErrEira MarTiNS, Matrícula nº 54182915/1; car-
go: agente Penitenciário
assunto: licença Nojo
Período: 22/05/2022 a 29/05/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 807192
Portaria N° 1538/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 01 de junho de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora VaNia TriNdadE fErrEira, matrícula funcional 
n° 54196814/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Ser-
viços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com lo-
tação no centro de recuperação Penitenciário do Pará iii – crPP iii, em 
substituição ao servidor PETEr BraBo PiNHEiro, matrícula funcional n° 
57201893/1, em virtude de remoção para outra lotação, a contar de 30 
de maio 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 807620
Portaria N° 1539/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 01 de junho de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1507/2022/dGP/SEaP/Pa de 19/05/2022, pu-
blicada no doE n° 34.976 de 20/05/2022, flaVia caTHEriNiE fiGUEirE-
DO DE SOUSA, matrícula n° 5952915/1, da Função Gratificada de Serviços 
Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, da lotação na 
cadeia Pública para Jovens e adultos - cPJa, a contar de 29 de maio de 
2022.
dESiGNar PETEr BraBo PiNHEiro, matrícula nº 57201893/1, para exer-
cer a referida função da unidade penal, a contar de 30 de maio de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 807624
Portaria Nº 1540/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 01 de JUNHo de 2022.
Nome: WaYdSoN WEllToN SoUSa oliVEira, Matrícula nº 97571331/2; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Nojo.
Período: 28/04/2022 a 05/05/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 807671

Portaria Nº 1541/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 01 de JUNHo de 2022.
Nome: MarcElo TEiXEira diaS, Matrícula nº 54182143/1; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Nojo.
Período: 23/05/2022 a 30/05/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 807674
Portaria N° 1535/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 01 de junho de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 421/2022/dGP/SEaP/Pa de 14/02/2022, pu-
blicada no doE n° 34.865 de 15/02/2022, PETEr BraBo PiNHEiro, ma-
trícula funcional n° 57201893/1, da Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, da 
lotação no centro de recuperação Penitenciário do Pará iii – crPP iii, em 
virtude de remoção para outra lotação, a contar de 29 de maio de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 807364
Portaria N.º 162/2022/GaB/ seaP
Belém, 23 de maio de 2022.
o SEcrETario dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, no uso de suas atri-
buições legais;
coNSidEraNdo as normas estabelecidas na Portaria n° 323/2021-GaB/
SEaP/Pa, que regulamenta a atuação e competências do comando de ope-
rações Penitenciárias (coPE) no âmbito da Secretaria de Estado de admi-
nistração Penitenciária do Pará;
coNSidEraNdo o afastamento do comandante de operações Penitenciá-
rias (coPE) para participação em evento de capacitação;
rESolVE:
art. 1º. dESiGNar o QoPM caP. rUBENS TEiXEira MaUES JUNior (Mat. 
5631386), Subcomandante do coPE, responda pelo comando de opera-
ções Penitenciárias (coPE), no período de 03 de abril de 2022 a 03 de 
julho de 2022;
art. 2º. dETErMiNar a diretoria de Gestão de Pessoas que adote as devi-
das providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária
tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
aTo: TErMo dE diSTraTo
- Término de Vínculo: 01/05/2022
Motivo: diSTraTo MoTiVado nos termos do art. 190, inciso ii, do rJU
Servidor Temporário: rENaTo lUcaS MoUra da SilVa 
Matrícula: 5953024/1 – aGENTE PENiTENciário
ordENador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 807739

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 350 de 01 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribui-
ções legais, e considerando o artigo 98, da lei nº 5.810, de 24.01.1994, e 
os termos do Processo nº 2022/678244 de 31.05.2022;
r E S o l V E:
i – coNcEdEr, a servidora Maria alfrEdiNa fErrEira BarroSo, ma-
trícula nº 716057-1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, 
60 (SESSENTa) dias de licENÇa PrÊMio, no período de 04.07.2022 a 
01.09.2022, de acordo com os triênios abaixo:
01.03.1997 a 28.02.2000: 30 (TriNTa) diaS rESTaNTES;
01.03.2000 a 28.02.2003: 30 (TriNTa) diaS iNiciaiS.
dE-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 01 de junho de 2022.
luiz Maria de Jesus Soares Júnior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 807501

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 343 de 31.05.2022
Processo nº2022/1317803
Servidor: KariNa Vidal MoriYa
cargo: Técnico em Gestão cultural
objeto: designada como Gestora do Termo de fomento nº.013/2022, 
celebrado entre esta Secretaria de Estado de cultura -SEcUlT e a aS-
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SociaÇÃo oBraS SociaiS da diocESE dE caSTaNHal,organização da 
Sociedade civil, inscrita no cNPJ Mf nº 24.311.618/0001-34, cujo objeto 
é a restauração da igreja Matriz “Madre de deus”, localizada no Município 
de Vigia de Nazaré/Pa.

Protocolo: 807233
Portaria Nº 349 de 01.06.2022
Processo nº 2022/637962
Servidor: aluizio da Silva Vilhena
Matrícula: 57234539-1
cargo: assitente administrativo
Objeto: Como Fiscal da prestação de serviço realizado pelo profissional 
SaNTiaGo loPEZ, contratado para apresentação cultural de Música no 
evento “Exposição de Bonsais”, que acontecerá no dia 29/05/2022 das 
16:00 as 18:00h, na Estação cultural de icoaraci. os efeitos desta Portaria 
retroagem à data do evento.

Protocolo: 807667
Portaria Nº 348 de 01.06.2022
Processo nº2022/345421
Servidor: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco filHo
cargo: assistente cultural
objeto: designado como Gestor do Termo de fomento nº.015/2022, cele-
brado entre esta Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT e o MoViMEN-
To afrodEScENdENTE do Pará – MocaMBo, inscrito no cNPJ/Mf nº 
03.285.107/0001-11, cujo objeto é a realização do projeto “Negritando a 
Economia Solidária”, com 12 (doze) Oficinas de Qualificação para empre-
endedoras negras em 06 (seis) municípios paraenses, mais 06 (seis) feiras 
itinerantes com uso de moeda própria e 01 (um) Seminário Estadual.

Protocolo: 807662

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 345/22, de 01.06.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: JoElSoN SilVa doS SaNToS
cargo: SEcrETário dE GaBiNETE
Matrícula: 590788/1
Quantidade de diárias: 3 e 1/2 (Três e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: caNaÃ doS caraJáS /Pa
Período: 06 a 09.06.2022
objetivo: acompanhar agenda de Governo do Estado do Pará: inauguração 
da USiPaZ de canaã dos carajás e visita aos Municípios de Marabá, Bom 
Jesus do Tocantins e abel figueiredo.
ordenador: luiz Maria de Jesus Soares Junior/Secretário adjunto da Secre-
taria de Estado de cultura.

Protocolo: 807236
Portaria Nº 354/22, de 01.06.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Milena carvalho cavalcante
cargo: Secretario de Gabinete
Matrícula: 5940603/2
Quantidade de diárias: 02 e 1/2 (duas e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: caNaÃ doS caraJáS/Pa
Período: 03 a 05.06.2022
objetivo: acompanhar agenda de Governo do Estado do Pará: inauguração 
da USiPaZ canaã dos carajás.
ordenador: luiz Maria de Jesus Soares Junior/Secretário adjunto da Secre-
taria de Estado de cultura.

Protocolo: 807650
Portaria Nº 351/22, de 01.06.2022
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: 2 e 1/2 (duas e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: BraGaNÇa/Pa
Período: 03 a 05.06.2022
objetivo: cumprimento de agenda de governo, na referida cidade.
ordenador: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior/Secretário adjunto da 
Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 807689
Portaria Nº 355 de 01 de JUNHo 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. 
2022/676464 – cG/SEcUlT, de 31/05/2022,
rESolVE:
aUToriZar, a concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias, ao servidor 
iEGo alEXSSaNdEr rocHa alEXaNdrE, matrícula nº 5945722-1, ocu-
pante do cargo de assessor, para o município de Bragança - Pa, no período 
de 02.06 a 05.06.2022, 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, 01 de junho de 2022.
luiz Maria de Jesus Soares Júnior
Secretário adjunto de Estado de cultura – SEcUlT.

Protocolo: 807541

Portaria Nº356/22, de 01.06.2022
Processo: 2022/653531
colaborador Eventual: lorENa aSSiS fUrTado.
colaborador Eventual: YaNNE alVES NEVES
Quantidade de diárias: 04(quatro) e 1/2 (meia).
destino: rio de Janeiro/rJ
Período: 02 a 06.06.2022
objetivo: Participar da Exposição da fEira frUTUroS do Museu do ama-
nhã, na referida cidade.
ordenador: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior/Secretário adjunto da 
Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 807633
Portaria Nº 352/22, de 01.06.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Vivianne Miranda Maciel da Silva
cargo: chefe de Gabinete
Matrícula: 5945713-1
Quantidade de diárias: 03 e 1/2 (Três e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: caNaÃ doS caraJáS/Pa
Período: 06 a 09.06.2022
objetivo: participar de agenda de Governo do Estado do Pará: inauguração 
da USiPaZ de canaã dos carajás e visita aos Municípios de Marabá, Bom 
Jesus do Tocantins e abel figueiredo.
ordenador: luiz Maria de Jesus Soares Junior/Secretário adjunto da Secre-
taria de Estado de cultura.

Protocolo: 807605
Portaria Nº 346/22, de 01.06.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Vivianne Miranda Maciel da Silva
cargo: chefe de Gabinete
Matrícula: 5945713-1
Quantidade de diárias: 02 e 1/2 (duas e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: BraGaNÇa/Pa
Período: 03 a 05.06.2022
objetivo: acompanhar agenda de Governo do Estado do Pará: festa Junina.
ordenador: luiz Maria de Jesus Soares Junior/Secretário adjunto da Secre-
taria de Estado de cultura.

Protocolo: 807329
Portaria Nº 353/22, de 01.06.2022
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: 2 e 1/2 (duas e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: BraGaNÇa /Pa
Período: 03 a 05.06.2022
objetivo: acompanhar agenda de Governo do Estado do Pará: festa Junina.
ordenador: luiz Maria de Jesus Soares Junior/Secretário adjunto da Secre-
taria de Estado de cultura.

Protocolo: 807344

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 344 de 01 de JUNHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74 da lei nº5.810 de 24.01.94, 30 (trin-
ta) dias de férias consecutivos aos servidores abaixo relacionados, referen-
te ao mês de JUlHo/2022.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo  de GoZo

5891119/1 abilio augusto Bastos franco filho 13.07.2021 a 12.07.2022 18.07.2022 a 16.08.2022

32654/1 adma de campos Jordy de almeida 01.02.2021 a 31.01.2022 11.07.2022 a 09.08.2022

80845887/1 alessandra  Monteiro correia 09.06.2021 a 08.06.2022 12.07.2022 a 10.08.2022

80845881/1 alex almeida dos Santos 13.06.2021 a 12.06.2022 05.07.2022 a 03.08.2022

715913/1 aluisio fonseca de castro 15.01.2021 a 14.01.2022 04.07.2022 a 02.08.2022

57234539/1 aluizio da Silva Vilhena 03.01.2021 a 02.01.2022 18.07.2022 a 16.08.2022

715867/1 ana adélia de Souza Moreira 01.03.2021 a 28.02.2022 11.07.2022 a 09.08.2022

57192060/1 ana Valéria da costa Barros 02.01.2021 a 01.01.2022 04.07.2022 a 02.08.2022

54197665/2 andré da Silva lima 21.06.2021 a 20.06.2022 01.07.2022 a 30.07.2022

5955141/1 andré luis dos Santos andrade 13.04.2021 a 12.04.2022 10.07.2022 a 08.08.2022

8046466/1 andrei duarte 01.06.2021 a 31.05.2022 20.07.2022 a 18.08.2022

57191799/1 andreza  cristine de oliveira alves 17.12.2020 a 16.12.2021 04.07.2022 a 02.08.2022

33308/1 antonio claudio coimbra Vallinoto Júnior 01.06.2021 a 31.05.2022 18.07.2022 a 16.08.2022

57190466/1 antonio Kleber Soares farias 16.10.2019 a 15.10.2020 04.07.2022 a 02.08.2022

54185955/2 antonio luciano Gomes do rosário 10.01.2021 a 09.01.2022 25.07.2022 a 23.08.2022

57191399/1 carolina de Paula Pereira Pinheiro 07.12.2020 a 06.12.2021 01.07.2022 a 30.07.2022

5093953/2 dagoberto farias da costa 01.01.2021 a 31.12.2021 04.07.2022 a 02.08.2022
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coNtiNUaÇÃo da Portaria Nº344 de 01 de JUNHo de 2022
MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo  de GoZo
57203332/1 denise Evelyn dos Santos Benassuli Moreira 17.09.2020 a 16.09.2021 18.07.2022 a 16.08.2022
5935617/2 diana Marinho da Silva Martins 13.04.2021 a 12.04.2022 15.07.2022 a 13.08.2022
80846106/1 Edivilson correa Pinheiro 23.06.2021 a 22.06.2022 12.07.2022 a 10.08.2022
57190469/1 Eduardo lima florentino 19.10.2020 a 18.10.2021 01.07.2022 a 30.07.2022
80845876/1 Eduardo luis dos Santos 22.06.2021 a 21.06.2022 04.07.2022 a 02.08.2022
57234434/1 Elisonete rodrigues cardoso 25.11.2020 a 24.11.2021 11.07.2022 a 09.08.2022

30198/1 Emanoel José franco ferreira 08.03.2021 a 07.03.2022 04.07.2022 a 02.08.2022
33243/1 Emilio cesar rebelo de oliveira 01.07.2021 a 30.06.2022 04.07.2022 a 02.08.2022

57192489/1 Erika daniella rodrigues lima 07.01.2021 a 06.01.2022 01.07.2022 a 30.07.2022
57196665/1 fagner Monteiro Silva 29.04.2021 a 28.04.2022 04.07.2022 a 02.08.2022
5933317/3 fernando Vilhena Júnior 10.04.2021 a 09.04.2022 01.07.2022 a 30.07.2022
5949820/3 Gabriel Pinheiro Marques 26.07.2021 a 25.07.2022 29.07.2022 a 27.08.2022
57207447/1 Georgina Pereira lobato 04.11.2020 a 03.11.2021 01.07.2022 a 30.07.2022

33510/1 Geraldo afonso de Vasconcelos cardoso 01.06.2021 a 31.05.2022 04.07.2022 a 02.08.2022
716286/1 Gilmar figueiredo campos 01.06.2021 a 31.05.2022 04.07.2022 a 02.08.2022

57174603/2 Handerson de deus Barbosa 10.10.2020 a 09.10.2021 01.07.2022 a 30.07.2022
31046/1 Heider de Jesus Nunes alencar 01.04.2021 a 31.03.2022 04.07.2022 a 02.08.2022

51855825/2 iaci iara cordovil de Melo 31.10.2020 a 30.10.2021 04.07.2022 a 02.08.2022
5568781/2 iris letiere da Silva Santos 02.08.2020 a 01.08.2021 04.07.2022 a 02.08.2022
57191443/1 isabel cristina cordeiro lopes 13.12.2020 a 12.12.2021 04.07.2022 a 02.08.2022

coNtiNUaÇÃo da Portaria Nº344 de 01 de JUNHo de 2022
MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo  de GoZo
57205379/2 José francisco dos Santos Júnior 12.07.2021 a 11.07.2022 12.07.2022 a 10.08.2022
5945919/2 José Helder Moreira candido 20.03.2021 a 19.03.2022 01.07.2022 a 30.07.2022
2004763/2 José laércio figueiredo cardoso 05.01.2021 a 04.01.2022 04.07.2022 a 02.08.2022
57200916/1 José Nonato cardoso Monteiro 05.08.2020 a 04.08.2021 15.07.2022 a 13.08.2022

33227/1 leila de fátima Souza da rocha 01.06.2021 a 31.05.2022 04.07.2022 a 02.08.2022
57191422/1 leonardo da Silva Torri 12.12.2020 a 11.12.2021 04.07.2022 a 02.08.2022
80845862/1 lindemberg Silva de assis 20.06.2021 a 19.06.2022 18.07.2022 a 16.08.2022
54186957/2 luciana dos Santos Bezerra 01.01.2021 a 31.12.2021 21.07.2022 a 19.08.2022

31798/1 luiz carlos Esteves Brasil 01.04.2020 a 31.03.2021   04.07.202 a  02.08.2022
8042956/1 Marcilene coelho de Sousa 02.06.2021 a 01.06.2022 18.07.2022 a 16.08.2022
55586470/2 Marcos Monteiro almeida 09.06.2021 a 08.06.2022 01.07.2022 a 30.07.2022
57211266/1 Marilena ribeiro dias 29.01.2020 a 28.01.2021 11.07.2022 a 09.08.2022
57234461/1 Mauricio lobato Greco 20.12.2020 a 19.12.2021 04.07.2022 a 02.08.2022

55588560/3 Micicleia cunha dos Passos Gonçalves 02.05.2021 a 01.05.2022 11.07.2022 a 30.07.2022 e
05.12.2022 a 14.12.2022

5940603/2 Milena carvalho cavalcante 10.07.2021 a 09.07.2022 11.07.2022 a 09.08.2022
5910853/2 Murilo reis do carmo 13.04.2021 a 12.04.2022 04.07.2022 a 02.08.2022
5892351/1 Mychelle lemos freire 01.09.2020 a 31.08.2021 01.07.2022 a 30.07.2022
57190416/1 Nelson José Nabiça Pereira 16.10.2020 a 15.10.2021 18.07.2022 a 16.08.2022

32468/1 Nilson Serrão de oliveira 01.06.2020 a 31.05.2021 01.07.2022 a 30.07.2022

coNtiNUaÇÃo da Portaria Nº344 de 01 de JUNHo de 2022
MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo  de GoZo

31313/1 osvaldo Martins de figueiredo 04.06.2021 a 03.06.2022 05.07.2022 a 03.08.2022
57197006/1 Paulo Henrique reis costa 21.05.2021 a 20.05.2022 01.07.2022 a 30.07.2022

32069/1 Pedro Maia da conceição 16.01.2021 a 15.01.2022 05.07.2022 a 03.08.2022
8042963/1 Priscilla Pantoja freire 08.06.2021 a 07.06.2022 04.07.2022 a 02.08.2022
80845883/1 raimunda lucinete farias de carvalho Tabosa 13.06.2021 a 12.06.2022 04.07.2022 a 02.08.2022
5924319/2 raimundo fabio coutinho de Souza 07.01.2021 a 06.01.2022 05.07.2022 a 03.08.2022
57234005/1 raymundo Nonato Barros Vasconcelos 22.11.2020 a 21.11.2021 07.07.2022 a 05.08.2022
57190444/1 regina coeli arouck Sales 11.10.2020 a 10.10.2021 01.07.2022 a 30.07.2022
5796989/6 renata de fátima da costa Maués 18.01.2021 a 17.01.2022 04.07.2022 a 02.08.2022
54196874/3 renato aloizio de oliveira Gimenes 16.10.2019 a 15.10.2020 04.07.2022 a 02.08.2022
5946489/2 rodolfo cruz  Brito 29.01.2021 a 28.01.2022 01.07.2022 a 30.07.2022
33391/1 rodolfo domingos e Silva cerveira 01.05.2020 a 30.04.2021 11.07.2022 a 09.08.2022

57192217/1 rodrigo cristiano Sarmento alves 09.01.2020 a 08.01.2021 04.07.2022 a 02.08.2022
55590000/2 rosangela Maria dos Santos oliveira 15.06.2021 a 14.06.2022 04.07.2022 a 02.08.2022
5955143/1 roseneide do carmo Silva 13.04.2020 a 12.04.2021 01.07.2022 a 30.07.2022
31259/1 rubens Vieira almeida 01.10.2020 a 30.09.2021 06.07.2022 a 04.08.2022
32328/1 Samuel Sóstenes de Sales ramos 01.03.2021 a 28.02.2022 18.07.2022 a 16.08.2022
759139/3 Sandra christina ferreira dos Santos 17.01.2021 a 16.01.2022 15.07.2022 a 13.08.2022
5634253/1 Shirley do Socorro Magalhães Monteiro 17.12.2020 a 16.12.2021 04.07.2022 a 02.08.2022
715832/1 Sonia Margareth Santiago 01.02.2021 a 31.01.2022 11.07.2022 a 09.08.2022

coNtiNUaÇÃo da Portaria Nº 344 de 01 de JUNHo de 2022
MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo  de GoZo
80845898/1 Wagner José da Silva cardoso 09.06.2021 a 08.06.2022 18.07.2022 a 16.08.2022
8042961/1 Weldom diego da Silva cardoso 07.06.2021 a 06.06.2022 14.07.2022 a 12.08.2022
5947075/1 Zuleide Boulhosa da Silva 26.02.2021 a 25.02.2022 04.07.2022 a 02.08.2022

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 01 de Junho de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 807544

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 377 de 31 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 
nº2022/667346- MHEP/SEcUlT, de 30.05.2022,
r E S o l V E:
TraNSfErir, por necessidade de serviço, de 06.06.2022 a 05.07.2022 
para o período a ser informado posteriormente, 30(trinta) dias de usufruto 
de férias da servidora JUliaNa lEal dE MacÊdo, matrícula nº5888094/2, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, concedidas através da 

portaria coletiva nº236 de 02.05.2022, publicada no doE de 05.05.2022, 
referente ao Período aquisitivo de 06.06.2021 a 05.06.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 31 de maio de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 807231
Portaria Nº 347 de 01 de JUNHo de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do Processo 
nº2022/677225-Eci/SEcUlT, de 31.05.2022,
r E S o l V E:
TraNSfErir, por necessidade de serviço, de 18.06.2022 a 17.07.2022 
para 30.06.2022 a 14.07.2022, 15(quinze) dias de usufruto de férias da 
servidora adEMa raQUEl alMEida da SilVEira , matrícula nº5954833/1, 
ocupante do cargo de Supervisor  Museológico, concedidas através da por-
taria coletiva nº236 de 02.05.2022, publicada no doE de 05.05.2022, res-
tando 15(quinze) dias para posterior usufruto, referente ao Período aquisi-
tivo de 15.04.2021 a 14.04.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 01 de junho de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 807551

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE00887
ProcESSo Nº 2022/548285
Valor: 7.845,00 (sete mil oitocentos e quarenta e cinco reais)
daTa da EMiSSÃo: 20/05/2022
OBJETO: Contratação de serviço de revisão ortográfica e gramatical para 
os livros “o Teatro de Edyr augusto”, de autoria de Edyr augusto Proença e 
“Salomão Habib” – selo Violão Paraense, de Salomão Habib.
oriGEM: TErMo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 025/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: rEGiNa ViToria dE aNdradE al-
VES Matrícula: 30635/1
coNTraTada: iZaBEl criSTiNa rodriGUES SoarES – cPf Nº 
066.099.372-49
ENdErEÇo: aV. coNSElHEiro fUrTado, 1911/202, crEMaÇÃo, 
cEP:66040-100, BElÉM, Pará
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 807639
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE00885
ProcESSo Nº 2022/626343
Valor: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 26/05/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para apresentação de Espetáculo ar-
tístico no evento Exposição de Bonsais, no dia 28 de Maio de 2022, na 
Estação cultural de icoaraci.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 1030008849c aÇÃo: 
274532 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: aNTÔNio lUciaNo GoMES do ro-
Sário – Matrícula: 54185955/2
coNTraTado: Márcio allaN loPES roffÉ – cPf Nº 395.286.772-15
ENdErEÇo: PS SÃo PEdro, 37 a alToS, Marco, cEP: 66.095-720, BE-
lÉM, Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 807345

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

contrato: 024/2022
Processo PaE: 2022/338164
Classificação do Objeto: Prêmio
referente: Edital 003/2022 – “Prêmio Branco de Melo – apoio à Produção 
artística”
objeto: Título do Trabalho – Gravuras montáveis, espaços desmontáveis
Valor Total: r$ 20.000,00
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8842.000; 
Plano interno: 103.000.8842c; fonte de recurso: 0101; Natureza de des-
pesa: 339031; ação: 260036
Vigência: até 10 (dez) dias após a data de encerramento do evento.
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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.
Premiado (a): EliSa arrUda KUNZ, cNPJ nº 42.007.282/oool-17, En-
dereço: Passagem Virgínia, 823, casa - 5, apto 201. Estrada da ceasa, 
curió-utinga, Belém-Pa, 66.510 -150
data de assinatura: 09/05/2022.
responsável pela assinatura do contrato: ana cláudia Pinheiro Gonsaga, 
diretora de interação cultural, em exercício
ordenador: Humberto Bozi Spindola, em exercício 
Portaria Nº 1886 de 01 de JUNHo 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 
2022/338164
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 024/2022, 
PrEMiado (a): EliSa arrUda KUNZ, que tem como objeto a Premiação 
ao ganhador do concurso do Edital 003/2022 – “Prêmio Branco de Melo 
– apoio à Produção artística” que tem como fiscal Titular a (o) servidor 
(a) PaBlo JoSÉ dE SoUZa MUfarrEJ, matrícula nº: 57195692, cargo: 
Técnica em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: caSa daS arTES,  
e como fiscal Substituto a (o) servidor (a)  Marcio liNS dE carValHo , 
matrícula nº: 57213662, cargo: Técnica em Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: caSa daS arTES
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP 
contrato: 023/2022
Processo PaE: 2022/338584
Classificação do Objeto: Prêmio
referente: Edital 003/2022 – “Prêmio Branco de Melo – apoio à Produção 
artística”
objeto: Título do Trabalho – GEraldo raMoS . o rEGiSTro alÉM do 
foToGrafo 
Valor Total: r$ 20.000,00
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8842.000; 
Plano interno: 103.000.8842c; fonte de recurso: 0101; Natureza de des-
pesa: 339031; ação: 260036
Vigência: até 10 (dez) dias após a data de encerramento do evento.
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.
Premiado (a): Maria Madalena felinto Pinho ramos, cPf nº 476.618.102-
63, Endereço: TV MaUriTi, 1048. Edifício Solar MaUriTi, aPTMENTo 
1202, PEdrEira BElÉM Pa, 66.080.650
data de assinatura: 12/05/2022.
responsável pela assinatura do contrato: ana cláudia Pinheiro Gonsaga, 
diretora de interação cultural, em exercício
ordenador: Humberto Bozi Spindola, em exercício 
Portaria Nº 1888 de 01 de JUNHo 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 
2022/338584
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 023/2022, 
PrEMiado (a): Maria MadalENa fEliNTo PiNHo raMoS, que tem como 
objeto a Premiação ao ganhador do concurso do Edital 003/2022 – “Prêmio 
Branco de Melo – apoio à Produção artística” que tem como fiscal Titular a 
(o) servidor (a) EliaNE carValHo MoUra, matrícula nº: 57193502, car-
go: Técnica em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: GalEria THE-
odoro BraGa,  e como fiscal Substituto a (o) servidor (a)  caroliNa 
BorGES dE SoUZa riBEiro , matrícula nº: 5899705, cargo: Técnica em 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: GalEria THEodoro BraGa
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP 
contrato: 020/2022
Processo PaE: 2022/247387
Classificação do Objeto: Prêmio
referente: Edital 003/2022 – “Prêmio Branco de Melo – apoio à Produção 
artística”
objeto: Título do Trabalho – Saber de cor: existências outras para além 
do azul e rosa
Valor Total: r$ 20.000,00
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8842.000; 
Plano interno: 103.000.8842c; fonte de recurso: 0101; Natureza de des-
pesa: 339031; ação: 260036
Vigência: até 10 (dez) dias após a data de encerramento do evento.

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.
Premiado(a): JoÃo PaUlo BaliScEi, cPf nº 071.364.489-30, Endereço: 
rua Quintino Bocaiúva. 935. Edifício Vale do Sol. apto. 502, Zona 7. Ma-
ringá-Paraná, 87020-160
data de assinatura: 07/05/2022.
responsável pela assinatura do contrato: ana cláudia Pinheiro Gonsaga, 
diretora de interação cultural, em exercício
ordenador: Humberto Bozi Spindola, em exercício  
Portaria Nº 1885 de 01 de JUNHo 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 
2022/247387
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 020/2022, 
PrEMiado: JoÃo PaUlo BaliScEi, que tem como objeto a Premiação 
ao ganhador do concurso do Edital 003/2022 – “Prêmio Branco de Melo – 
apoio à Produção artística” que tem como fiscal Titular a (o) servidor (a) 
EliaNE carValHo MoUra, matrícula nº: 57193502, cargo: Técnica em 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: GalEria THEodoro BraGa,  e 
como fiscal Substituto a (o) servidor (a)  caroliNa BorGES dE SoUZa 
riBEiro , matrícula nº: 5899705, cargo: Técnica em Gestão cultural, Se-
tor/local de Trabalho: GalEria THEodoro BraGa
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP 
contrato: 025/2022
Processo PaE: 2022/249240
Classificação do Objeto: Prêmio
referente: Edital 003/2022 – “Prêmio Branco de Melo – apoio à Produção 
artística”
objeto: Título do Trabalho – caMiSa Social Para PESSoaS coM difi-
cUldadE dE idENTificar a ESQUErda da dirEiTa 
Valor Total: r$ 20.000,00
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8842.000; 
Plano interno: 103.000.8842c; fonte de recurso: 0101; Natureza de des-
pesa: 339031; ação: 260036
Vigência: até 10 (dez) dias após a data de encerramento do evento.
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.
Premiado (a): VicTor dE la rocQUE BEVilacQUa adriÃo, cNPJ nº 
24.814.671/0001-54, Endereço: rua correia dias, 363, ap 11. Paraiso - 
São Paulo-SP. 04104-001
data de assinatura: 10/05/2022.
responsável pela assinatura do contrato: ana cláudia Pinheiro Gonsaga, 
diretora de interação cultural, em exercício
ordenador: Humberto Bozi Spindola, em exercício 
Portaria Nº 1887 de 01 de JUNHo 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 
2022/249240
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 025/2022, 
PrEMiado (a): VicTor dE la roQUE BEVilaQUa adriÃo, que tem como 
objeto a Premiação ao ganhador do concurso do Edital 003/2022 – “Prêmio 
Branco de Melo – apoio à Produção artística” que tem como fiscal Titular a 
(o) servidor (a) rENaTo PiNTo TorrES, matrícula nº: 57193475, cargo: 
Técnica em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: GalEria THEodoro 
BraGa,  e como fiscal Substituto a (o) servidor (a)  EliaNE carValHo 
MoUra, matrícula nº: 57193502, cargo: Técnica em Gestão cultural, Se-
tor/local de Trabalho: GalEria THEodoro BraGa
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP 

Protocolo: 807738

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo - 776652
Publicado no d.o.E nº 34.907 em 25/03/2022
onde se lê: “[...], que se apresentarão no município de SÃo JoÃo do 
araGUaia/Pa, nos dias 26 e 27/03/2022[...]”
Leia-se: “[...], que se apresentarão no município de SÃo JoÃo do ara-
GUaia/Pa, no dia 27/03/2022[...]”

Protocolo: 807262
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.

.

coNtrato
.

contrato: 014/2022
PaE: 2022/407826
referente: iN nº 827/2022 – fcP
objeto: coNTraTo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS arTÍSTicoS, ESPETá-
cUloS, SHoWS, aPrESENTaÇÕES, cElEBrado ENTrE GoVErNo do ES-
Tado do Pará, aTraVÉS da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará 
– fcP E a EMPrESa caSSEB ProdUÇÕES
Vigência: 02 (dois) meses, a partir da data de sua assinatura
Valor Total: r$ 218.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
418775; 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.
contratada: caSSEB ProdUÇÕES dE EVENToS), inscrita no cNPJ sob o 
Nº 41.373.884/0001-07, com sede na avenida Governador José Malcher 
nº1077, bairro Nazaré, cEP 66.055-260 em Belém – Pará, neste ato repre-
sentada por THaiS aSSUNÇÃo caSSEB, brasileira, solteira, empresária, 
portadora da cédula de identidade nº 4304653 Pc/Pa e inscrito no cPf nº 
739.532.372-68.
data de assinatura: 27/05/2022
ordenador: Humberto Bozi Spindola - em exercício- fcP

Protocolo: 807379
contrato: 015/2022
PaE: 2022/407730
referente: iN nº 869/2022 – fcP
objeto: coNTraTo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS arTÍSTicoS, ESPETá-
cUloS, SHoWS, aPrESENTaÇÕES, cElEBrado ENTrE GoVErNo do ES-
Tado do Pará, aTraVÉS da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará 
– fcP E a EMPrESa aUTHENTica coNSUlToria
Vigência: 02 (dois) meses, a partir da data de sua assinatura
Valor Total: r$ 190.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
418759; 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.
contratada: aUTHENTica coNSUlToria, inscrita no cNPJ sob o Nº 
26.959.836/0001-01, com sede na avenida Governador José Malcher 
nº1077, sala 706, bairro Nazaré, cEP 66.060-230 em Belém – Pará, neste 
ato representada por JaMilY SaMPaio riBEiro, brasileira, solteira, co-
merciante, portadora da cédula de identidade nº 3134463 Pc/Pa e inscrito 
no cPf nº 607.170.682-34.
data de assinatura: 27/05/2022
ordenador: Humberto Bozi Spindola - em exercício- fcP

Protocolo: 807388

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico PE 008/2022 – SrP nº 003/2023 – fcP
PaE nº: 2022/39155
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para a fUTUra oU EVENTUal coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa (aS) ESPEcialiZada (aS) Na PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS coNTiNUadoS SEM dEdicaÇÃo EXclUSiVa dE TraTaMENTo 
arQUiVÍSTico dE docUMENToS HiSTÓricoS, rESTaUraÇÃo, SElEÇÃo 
E caTaloGaÇÃo dE oBraS raraS, diGiTaliZaÇÃo E MicrofilMaGEM 
doS docUMENToS coNSTaNTES dE acErVo BiBlioGráfico, ElaBo-
raÇÃo dE cÓdiGo dE claSSificaÇÃo dE docUMENToS dE arQUiVo 
(ccd) E TaBEla dE TEMPoralidadE dE docUMENTo (TTd), dE forMa 
a PrESErVar a docUMENTaÇÃo, ModErNiZar aS aÇÕES E faciliTar 
A BUSCA, LOCALIZAÇÃO E ACESSO DE DOCUMENTOS DO ACERVO, a fim 
de atender às necessidades da fUNdaÇÃo cUlTUral do Pará, conforme 
descritivo constante no Termo de referência
Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a data de abertura do certame
UaSG: 925489
data de abertura: 15 de junho de 2022
Hora de Abertura: 11h00min (horário oficial de Brasília/DF)
local da Sessão: www.gov.br
Entrega do Edital:  www.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 807246

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1182 - cGP/FcP de 01 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.

coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/670052– docia/fcP, de 30/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que irá articular, organizar e acompanhar os preparativos 
para inauguração da usipaz de canaã dos carajás/Pa

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

JaQUEliNE criSTiNa SoUZa da SilVa 54185773/3 TEcNico EM GESTao cUlTUral  02 a 05/06/2022 3 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 807600
Portaria Nº 1141 - cGP/FcP de 26 de Maio de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/618827 – cProS/fcP, de 19/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que farão intercâmbio, visita técnica e verificação no acer-
vo raro de vinil, no rio de Janeiro/rJ

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

aNa roSa daVid raMoS 57200804/ 1
TEcNico GESTao 

cUlTUral 05 a 08/06/2022 3 ½
lUiZa HElENa MiraNda aMador 5834414/ 3

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício

Protocolo: 807595
Portaria Nº 1181 - cGP/FcP de 01 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº2022/664165 – dic/fcP, de 27/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora abai-
xo mencionada, que irá participar na qualidade de representante desta 
fundação , qual estará responsável pelas atividades do estande de livros 
da fcP na i feira do livro no município de castanhal.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

ElicEia Maria calado BaSToS 715808/1 TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral 02 à 03/06/2022 1 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 807407

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1003 de 2022 de 01 de junho 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, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando o procedimento regulamentado no Edital nº 06, de 
12.05.2022, que rege o “PrÊMio folGUEdo JUNiNo 2022”,
rESolVE:
art. 1º coNSTiTUir a comissão de Seleção do Edital supracitado.
art. 2º. a comissão terá a seguinte composição:
ana claudia Pinheiro Gonzaga (Presidente)
Eliana Maria ribeiro
Elaine ferreira de oliveira
Yandra carine Galuppo
roberta conceição Tavares Soares
Heraldo carlos Silva dos Santos
art. 3º. revogam-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Pará

Protocolo: 807681
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.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: Fundação carlos Gomes
Modalidade de admissão: contrato Temporário
carGo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica
contrato nº. 05/2022 - Servidor: aNToNio Mario ViaNa dE frEiTaS
contrato nº. 06/2022 - Servidor: doUGlaS HEidEr da SilVa oliVEira
assinatura: 01.06.2022 - Vigência: 01.06.2022 a 31.05.2023
autorização: contratações temporárias autorizadas no processo nº. 
2021/1287665, através do PSS-EdiTal nº. 02/2022-fcG, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 807471

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°. 109/2022 - FcG de 01.06.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
coNSidEraNdo os autos do processo nº. 2022/54623;
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados para compor a coMiSSÃo dE 
aValiaÇÃo do ProcESSo SElETiVo SiMPlificado-PSS Nº. 07/2022-
fcG, para a contratação em caráter temporário.
Presidente: aliNE dE oliVEira corrEa MENdES-if: 5906143/1;
Membro: dESirÉE d’aNZicoUrT NaSciMENTo alVES-if: 7565485/3;
Membro: aliNE da coSTa MoUra-if: 5891122/3.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG

Protocolo: 807547
Portaria N°. 108/2022 - FcG de 01.06.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
coNSidEraNdo os autos do processo nº. 2022/293480;
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados para compor a coMiSSÃo dE 
aValiaÇÃo do ProcESSo SElETiVo SiMPlificado-PSS Nº. 06/2022-
fcG, para a contratação em caráter temporário.
Presidente: aliNE dE oliVEira corrEa MENdES-if: 5906143/1;
Membro: dESirÉE d’aNZicoUrT NaSciMENTo alVES-if: 7565485/3;
Membro: MiriaN MEdEiroS doS SaNToS -if: 5962595/1.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG

Protocolo: 807529

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 488 de 31 de maio de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/677014/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; 4 ½ (quatro diárias e meia), que 
se deslocará para o município de canaã dos carajás, nos dias 01 a 05 de 
junho de 2022, com o objetivo de executar e acompanhar os serviços pu-
blicitários na inauguração da Usina da Paz no município.
NoME: Kezia lucia carvalho Goes
MaTrÍcUla: 57232973
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 807721

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

Portaria Nº 162/2022, de 31 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 dPor/fUNTEl-
Pa, de 27/05/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/662113 de 
27/05/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diárias a servidora SoraYa criSTiNa 
MElo WaNZEllEr, ocupante do cargo de JorNaliSTa, Matrícula funcional 
n.º 5891393/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
canaã dos carajas, no período de 03/06/2022 a 05/06/2022, com o obje-
tivo de realizar a cobertura jornalística da transmissão ao vivo da inaugu-
ração da Usina de Paz no Município.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 807207

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 161/2022, de 31 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 n.º 20/2022-corH/fUNTElPa, 
de 25/05/2022, contido no Processo n.º 2022/650688, de 25/05/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr, férias regulamentares para o mês de JUlHo/2022, aos fun-
cionários lotados nesta fundação Paraense de radiodifusão, conforme re-
lacionados abaixo: 

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUisitiVo JULHo/2022

aBilio MarTiNS JUNior 5044057/1 01/10/1988 05/10/19 a 04/10/20 04/07 a 02/08/22

aldEMir JoSE TEiXEira do roSario 7002114/1 01/07/1989 01/07/21 a 30/06/22 04/07 a 02/08/22

alESSaNdra do Socorro calEJa liMa 57191676/1 04/12/2007 04/12/20 a 03/12/21 04/07 a 02/08/22

alEXaNdrE SocraTES araUJo dE alMEida liNS 5890285/1 01/06/2011 01/06/21 a 31/05/22 18/07 a 31/07/22

aNa TErESa NaSciMENTo dE liMa 54197307/5 01/06/2011 01/06/21 a 31/05/22 04/07 a 02/08/22

aNdrEia rodriGUES TEiXEira cardoSo 5952771/1 21/10/2019 21/10/20 a 20/10/21 13/07 a 26/07/22

aNToNio Maria da coSTa 7003943/1 16/09/1985 16/09/20 a 15/09/21 11/07 a 30/07/22

aVEliNa oliVEira dE caSTro 57176532/2 01/06/2011 01/06/21 a 31/05/22 04/07 a 02/08/22

BrUNa dE doNaTo aNdradE 5958079/1 09/11/2020 28/08/20 a 27/08/21 25/07 a 08/08/22

carloS JoSE dE SoUZa oliVEira 7005016/1 01/02/1985 01/02/21 a 31/01/22 04/07 a 02/08/22

cicEro JorGE NaSciMENTo da SilVa 7004656/1 01/05/1989 01/05/21 a 30/04/22 04/07 a 23/07/22

daNilo SilVa coSTa 5899971/1 28/05/2012 28/05/21 a 27/05/22 04/07 a 02/08/22

EdGar aUGUSTo caMarao ProENca 3182584/1 15/11/1985 15/11/20 a 14/11/22 04/07 a 02/08/22

EdSoN fErNaNdo MiraNda aZEVEdo 8042984/1 01/06/2011 01/06/21 a 31/05/22 04/07 a 02/08/22

fraNciSco dE aSSiS PErES forTUNaTo 3181316/1 05/02/1980 05/02/21 a 04/02/22 04/07 a 13/07/22

HErica ElYKaN NoGUEira SarMENTo aMoriM 5623901/1 12/02/2019 12/02/21 a 11/02/22 18/07 a 01/08/22

iriS dE faTiMa GUErrEiro BaSToS 5890181/1 01/06/2011 01/06/21 a 31/05/22 11/07 a 20/07/22

JadErSoN JoSE dE oliVEira 5946615/1 18/01/2019 18/01/21 a 17/01/22 04/07 a 02/08/22

JoSE EliaS PiNTo da SilVa 5890286/1 01/06/2011 01/06/21 a 31/05/22 04/07 a 02/08/22

JUliaNa dE alMEida BarroS 5926349/2 18/01/2019 18/01/21 a 17/01/22 04/07 a 02/08/22

KriSTiaNE MoTa doMiNGUES 55588129/1 02/04/2007 02/04/19 a 01/04/20 04/07 a 02/08/22

lUiZ carloS da SilVa GoNcalVES 5951027/1 01/10/2019 01/10/20 a 30/09/21 18/07 a 01/08/22

Nadia do Socorro SaloMao caSSEB 5613655/2 30/03/2009 30/03/20 a 29/03/21 25/07 a 08/08/22

PaUlo SErGio PoMPEU NEVES 5083940/1 01/05/1989 01/05/21 a 30/04/22 11/07 a 30/07/22

raiMUNdo caValcaNTE NaSciMENTo 5486734/1 18/01/2019 18/01/21 a 17/01/22 04/07 a 02/08/22

SErGio carloS fariaS dE oliVEira 3181855/1 01/06/1984 01/06/21 a 31/05/22 18/07 a 16/08/22

SoraYa criSTiNa MElo WaNZEllEr 5891393/1 01/08/2011 01/08/20 a 31/07/21 04/07 a 02/08/22

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 807210
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.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo Nº 2022NE00641
ProcESSo Nº 2022/312995
objeto: Serviços de hospedagem de sítios na rede mundial de computa-
dores, sob o domínio portalcultura.net.br, e possíveis domínios adicionais 
e subdomínios, visando atender as necessidades da fundação Paraense de 
radiodifusão.
Modalidade: dispensa de licitação nº 004/2022.
Valor do contrato: r$ 652,20 
(seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24126150882380000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33904000
UGr: 650201
Pi: 4120008238c
Vigência/Prazo de Entrega: 31/05/2022 a 31/05/2023
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x ENdUraNcE GroUP BraSil HoSPEdaGEM dE Si-
TES lT (cNPJ: 15.754.475-0001/40)
data da assinatura: 31/05/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 807458

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de arQ. Nº 623/2022-GaB/siNd. 
Belém, 01 de junho de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através 
da PorTaria Nº 271/2022-GaB/SiNd, de 10/03/2022, publicada no doE 
edição nº 34.893 de 15/03/2022.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 5.810/94, 
por não restar provada nos autos a existência de elementos comprobató-
rios ensejadores de responsabilização por parte de servidores ou ex-servi-
dores desta Secretaria de Estado de Educação;
ii – 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: 807185

coNtrato
.

contrato: 126/2022
objeto do contrato: locação do imóvel localizado à avenida Barão do rio 
Branco, nº1976, Bairro Nova olinda no município de castanhal/Pa, para 
funcionamento da E. cidade de dom Bosco, da Secretária de Estado de 
Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: 017/2022-Nlic/SEdUc
Valor do aluguel Mensal: r$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), perfa-
zendo o valor total de r$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais).
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789. funcional Programática: 
16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: antônio Maria Shudi Ueno, cPf nº 280.857.522-04, residente 
e domiciliado no rua WE 15, Jardim dos ipê Brancos, nº102, quadra 20, 
bloco 12, Bairro: fonte Boa, castanhal/Pa, cEP 68.742-894.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 26/05/2022
Vigência: 26/05/2022 a 26/05/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 807281

contrato: 138/2022
objeto do contrato: locação do imóvel localizado à rua do fio, nº 9, Bair-
ro do Una no municipio de ananindeua/Pa Para o funcionamento da EEEf 
carlos drumond de andrade, da Secretária de Estado de Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: 024/2022-Nlic/SEdUc
Valor do aluguel Mensal: r$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), 
perfazendo o valor total de r$ 327.600,00 (trezentos e vinte e sete mil e 
seiscentos reais).
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789. funcional Programáti-
ca: 16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
339039.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: M.B de Moraes comércio de confecções Me, no cNPJ: 
05.875.123/0001-90, com sede na estarda da Providência, 01-a, Bairro: 
cidade Nova Viii, cEP; 67.130.670 coqueiro ananindeua /Pa.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 01/06/2022
Vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 807590
contrato: 132/2022
objeto do contrato: contratação emergencial para a prestação dos servi-
ços de transporte escolar terrestre, com vistas á condução/locomoção de 
alunos matriculados na rede estadual de ensino, residentes na zona rural, 
em assentamentos e/ou em acampamentos no Município de Tucurui/Pa.
disp. de lic./ Eletr. nº 021/2022-Nlic/SEdUc
Valor mensal estimado: r$ 379.170,00 (trezentos e setenta e nove mil, 
cento e setenta reais ) com valor global estimado de r$ 2.275.020,00 (dois 
milhões, duzentos e setenta e cinco mil e vinte reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0102006355 ação: 231091 funcional Programática: 16101.12.785. 
1509 Projeto/atividade: 6413 Produto:227 Natureza de despesa: 339033
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: cNiT, Serviços de Transportes ltda. cNPJ nº 27.459.005/0001-
33, com sede à av. rodovia Pa 127 S/N, cEP 68.710-000, Vila União, Ma-
racanã/Pa
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 a 27/11/2022
ordenador: Elieth de fátima Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 807684
contrato: 134/2022
objeto do contrato: contratação emergencial para a prestação de serviços 
de transporte escolar terrestre, com vistas à condução/locomoção de alu-
nos matriculados na rede estadual de ensino, residentes na zona rural, em 
assentamentos e/ou em acampamentos no Município de Vigia de Nazaré/Pa.
dispensa de licitação: 019/2022-Nlic/SEdUc
valor mensal estimado r$ 617.584,00 (seiscentos e dezessete mil, 
quinhentos e oitenta e quatro reais) e valor global estimado de r$ 
3.705.504,00,(três milhões, setecentos e cinco mil, quinhentos e quatro 
reais).
dotação orçamentária:
fonte: 0102006355. ação: 231091. funcional Programática: 16101.12 
785.1509 Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 Natureza da despesa: 
3390.33.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Empresa Soeiro rabelo & cia ltda sob o nº cNPJ nº 
05.521.423/0001-70, com sede à aV. João Paulo ii, S/N, cEP: 68.780-000, 
Vila de Santa rosa, Vigia/Pa
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 a 27/11/2022
ordenador: Elieth de fátima Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 807688
contrato: 132/2022
objeto do contrato: contratação emergencial para a prestação dos ser-
viços de transporte escolar fluvial, com vistas á condução/locomoção de 
alunos matriculados na rede estadual de ensino, residentes na zona rural, 
em assentamentos e/ou em acampamentos no Município de Tucurui/Pa.
disp. de lic./ Eletr. nº 026/2022-Nlic/SEdUc
Valor mensal estimado: r$ 761.026,20( setecentos e sessenta e um 
mil, vinte e seis reais e vinte centavos) com valor global estimado de r$ 
4.566.157,20 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, cento e 
cinquenta e sete reais e vinte centavos.)
dotação orçamentária:
fonte: 0102006355 ação: 231091 funcional Programática: 16101.12.785. 
1509 Projeto/atividade: 6413 Produto:227 Natureza de despesa: 339033
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
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contratada: cNiT, Serviços de Transportes ltda. cNPJ nº 27.459.005/0001-
33, com sede à av. rodovia Pa 127 S/N, cEP 68.710-000, Vila União, Tu-
curui/Pa
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 a 27/11/2022
ordenador: Elieth de fátima Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 807691

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 7
contrato: 053/2019
objeto do contrato: reforma geral e ampliação da EEEfM Visconde de 
Souza franco, Belem/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima quinta – do vigência do con-
trato original, prorrogando sua vigência por mais 90 (noventa) dias.
rdc nº 005/2018 – cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Engevel construções e Serviços Eireli, com cNPJ/Mf. nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. romulo Maiorana, nº 700, Ed. Torre 
Vitta Office- Sala 1608- Bairro Marco, nesta cidade , CEP: 66.093-672.
data de assinatura: 27/05/2022
Vigência: 28/05/2022 a 26/08/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 807278
termo aditivo: 6
contrato: 092/2019
objeto do contrato: reforma geral e ampliação da EEEfM cruzeiro do Sul, 
no município de Belém/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima quinta – do vigência do con-
trato original, prorrogando sua vigência por mais 90 (noventa) dias.
concorrência Pública nº 003/2018 – cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Elevar construções e Serviços Eireli Epp, com cNPJ/Mf. nº 
17.579.363/0001-26, com sede na Tv. Barão do Triunfo, nº 2949, cEP: 
66.087-270, Marco , Belém/Pa.
data de assinatura: 17/05/2022
Vigência: 18/05/2022 a 15/08/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 807275
termo aditivo: 8
contrato: 218/2018
objeto do contrato: Prestação dos serviços de fornecimento de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar visando 
atender as necessidades da SEdUc.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Segunda- do valor e crédi-
tos Orçamentários do contrato original, com o acréscimo financeiro de R$ 
10.806,28 9( dez mil, oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos), 
justificando pela inclusão de 03(três) postos de serviços, alterando o valor 
mensal para r$ 56.978,90 (cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e 
oito reais e noventa centavos), perfazendo o valor global de r$ 683.746,80 
( Seiscentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e oi-
tenta centavos)
Pregão Eletrônico SrP nº 006/2016-Nlic/SEdUc
fonte: 0102006360 Produto: 2227 ação: 232325 funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade : 8906. Natureza da despesa: 
339037
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
Contratada: LG Serviços Profissionais Eireli. , com CNPJ nº 06.028.733/0001-
10 , com sede na Tv. São Sebastião , nº888, bairro Sacramenta , Bélem/
Pá .cep: 66.123.620
data de assinatura: 31/05/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 807668
termo aditivo: 7
contrato: 053/2019
objeto do contrato: reforma geral e ampliação da EEEfM Visconde de 
Souza franco, Belem/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima quinta – do vigência do con-
trato original, prorrogando sua vigência por mais 90 (noventa) dias.
rdc nº 005/2018 – cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.

contratada: Engevel construções e Serviços Eireli, com cNPJ/Mf. nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. romulo Maiorana, nº 700, Ed. Torre 
Vitta Office- Sala 1608- Bairro Marco, nesta cidade , CEP: 66.093-672.
data de assinatura: 27/05/2022
Vigência: 28/05/2022 a 26/08/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 807673
termo aditivo: 12
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EE. Pano-
roma XXi, Belém/Pa.
objeto do contrato: Visando alterar a cláusula oitava-da vigência e da 
prorrogação, sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 006/2009-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789. funcional Programáti-
ca: 16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
339039.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Jaci N. Melo no cNPJ: 01.003.705/0001-25, com sede no conj. 
Panorama xxi, nº 07, Qd. 24, bairro Nova Marambaia, nesta cidade cEP; 
66.630-505.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 01/06/2022
Vigência: 24/06/2022 a 23/06/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 807615
termo aditivo: 10
contrato: 059/2018
objeto do contrato: Prestação dos serviços para manipulação, preparo e 
distribuição de alimentação escolar nas unidades escolares, visando aten-
der as necessidades da SEdUc.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula décima: da vigência do con-
trato original, prorrogando-a por mais 12 (doze) meses.
Pregão Eletrônico SrP nº 006/2016-Nlic/SEdUc
fonte: 0102006360 Produto: 2227 ação: 232325 funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade : 8906. Natureza da despesa: 
339037
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné-, Belém/Pa.
contratada: dimond Serviços de limpeza e Mão de obra Eireli , com cNPJ 
nº 08.538.011/0001-31 , com sede na Passagem dalva, nº505, Maram-
baia, Bélem/Pá .cep: 66.615-080
data de assinatura: 31/05/2022
Vigência: 19/07/2022 a 18/07/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 807704

.

.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento 2022
contrato: 048/2019 - Engevel construções e Serviços Eireli
regime diferenciado de Preços nº 019/2018-Nlic/SEdUc
objeto do contrato: reforma e ampliação para adequação ao tempo inte-
gral na EEEfM. avertano rocha, Belém/ Pa.
objeto do apostilamento: anular o Termo de apostilamento 2022 de 24 de 
fevereiro de 2022 em razão de retificação de cálculo e reajustar os valores 
do Contrato com cálculo retificado no valor de R$ 97.837,64 (noventa e 
sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0102. ação: 232677. funcional Programática: 16101.12 122.1509. 
Produto: 3008. Projeto/atividade: 7674. Natureza da despesa: 4490.92.
assinatura: 13/05/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 807713

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS-SaGEP/SEdUc No-
Tifica a servidora alcEMira fErrEira dE MEdEiroS, matricu-
la 187844/2, cargo Especialista em Educação, lotada na Secretaria Esta-
dual de Educação, ou seu representante legal, a comparecer a ccMP/
SaGEP/SEdUc, na Sede da SEdUc, sito na rodovia augusto Monte-
negro, Km 10, Belém, no prazo máximo de 07(sete) dias úteis, a con-
tar da data de publicação deste Edital, a fim de tratar assunto refe-
rente ao processo de aposentadoria 2021/1222994 (documentes peden-
tes: declaração de acúmulo de cargo/Emprego/função Pública (atualiza-
do, devidamente
Preenchida) - certdão de tempo Utilizado na aposentado-
ria com o estado-Termo de opção por regra de aposentadoria. Mar-
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car art. 40, §1o, iii, b, da cf/88 (Ec n.41/03) cálculo: média; reajus-
te: índice geral do iNSS-comprovante de residência no nome do servi-
dor(a), ou declaração de residência + rG do titular da conta-documen-
tos de identificação do servidor: RG, CPF de acordo com o atual estado ci-
vil (divorciada) e, para que não alegue desconhecimento este edital está sen-
do publicado obedecendo aos Princípios constitucionais do contraditó-
rio e de ampla defesa, conforme o que preceitua a lei nº 5.810/94- reg-
ime Jurídico Único dos Servidores Públicos.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas/SaGEP

Protocolo: 807181
editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS-SaGEP/SEdUc No-
Tifica a servidora dalila Maria PiNTo loBo da coSTa, matícu-
la nº 330566/1, cargo Professor, lotada na Secretaria Estadual de Educa-
ção, ou seu representante legal, a comparecer a ccMP/SaGEP/SEdUc, na Sede da SE-
dUc, sito na rodovia augusto Montenegro, Km 10, Belém, no prazo má-
ximo de 07(sete) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edi-
tal, a fim de tratar assunto referente ao processo de aposentadoria pro-
tocolado sob o nº 275821/09 (SiiG) e 21/60592 (PaE) e, para que não a-
legue desconhecimento este edital está sendo publicado obedecen-
do aos Princípios constitucionais do contraditório e de ampla defe-
sa, conforme o que preceitua a lei nº 5.810/94- regime Jurídico Úni-
co dos Servidores Públicos.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas/SaGEP

Protocolo: 807138

.

.

oUtras MatÉrias
.

termo aditivo: 1
acordo 021/2021
objeto do acordo de cooperação Técnica: cessão de espaço para reforma 
nas escolas EEEM imã laura de Martins carvalho e EEEfM Profº Nelson dos 
Prazeres Henrique.
objeto do aditivo: Visando alterar a cláusula Terceira: da vigência do acor-
do de cooperação Técnica original prorrogando sua vigência por mais 12 
(doze) meses.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação; cNPJ: 05.054.937/0001-
63; com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000; 
Tenoné – Belém/Pa.
convenente: Prefeitura Municipal de cannaã dos carajás; cNPJ: 
01.613.321/0001-24, com sede na rua Tancredo Neves, S/N, cEP: 68.537-
000, centro, canaã dos carajás/Pa.
data de assinatura: 25/05/2022
Vigência: 26/05/2022 a 25/05/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 807271
cedeNcia
Portaria N.º:4590/2022 de 27/05/2022
de acordo com o processo nº 2022/113739
ceder ao TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará , a servidora TE-
rEZa Maria riBEiro rodriGUES, matricula nº 678619/1, Escrevente 
datilografo, lotada nesta Secretaria, com ônus para o Órgão cedente, 
Mediante reembolso do orgão cessionario , no periodo de 25/01/2022 a 
24/01/2024.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 4793/2022 de 27/05/2022
de acordo com o Processo nº 580563/2022
dispensar aUriMar da SilVa BarroS, Matrícula nº 321486/1, Professor, 
da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf Marilda Nunes/Belém, a contar 
de 01/06/2022.
reVoGar
Portaria N.º:4589/2022 de 27/05/2022
revogar, a contar de 25/01/2022, a cessão para o TriBUNal dE coNTaS 
do ESTado do Pará, da servidora TErEZa Maria riBEiro rodriGUES, 
matricula nº 678619/1, Escrevente datilografo, concedida através da Por-
Taria Nº 1541/2021 de 09/04/2021, sem ônus para o Órgão de origem.
GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria Nº.:4985/2022 de 30/05/2022
de acordo com o Processo nº 2022/536232
Conceder, a contar de 01/06/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
JoSYaNE roBErTa cHUMBEr cordEiro, matrícula Nº 57213602/1, as-
sist administ., lotadoa na 18 UrE/Mae do rio.
disPeNsar
Portaria Nº.: 4535/2022 de 30/05/2022
formalizar a dispensa, da servidora aldaliNa fiGUEirEdo fErrEira, lo-
tada na rr Joaquim Viana/ananindeua, do emprego de Professor Primario 
Ref. I, a contar de 18/05/1978, para fins de regularização funcional.
FiscaLiZar
Portaria Nº.:4537/2022 de 31/05/2022
dESiGNar, SErVidor BrUNo MaGNo rodriGUES, MaTrÍcUla Nº 
5900521/1, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, GESTor do coNTraTo 
dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS Nº 082/2022, cElEBrado ENTrE a SE-
crETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo-SEdUc E a EMPrESa MoNGEral 
aEGoN SEGUroS E PrEVidÊNcia S/a, No PErÍodo dE 20/05/2022 a 
20/05/2023, cUJo oBJETo: coNTraTaÇÃo EMErGENcial Para PrES-

TaÇÃo dE SErViÇoS dE coBErTUra SEcUriTária(SEGUro)Para aS-
SEGUrar VidaS dE 500(QUiNHENToS) ESTaGiárioS rEMUNEradoS 
da SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo/Pa, E TENdo coMo fiScal 
daYaNE GarcEZ BacElar, MaTricUla Nº 57214091/1, SUPlENTE dE 
fiScal a SErVidora Maria EliaNa dE oliVEira PiNHEiro, MaTricUla 
Nº 672254/1.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.4582/2022 de 24/05/2022
Nome:lUciENE KaTia diaS BarBoSa
Matrícula:5865131/3cargo:Tecnico em Educação
lotação:EE conego Batista campos sede/Barcarena
Período:02/05/22 a 30/06/22
Triênios:28/11/11 a 27/11/14
LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:4986/2022 de 30/05/2022
conceder licença luto, a Maria dE NaZarE BEZErra da ilVa, Matricula 
nº 57214380/1, Servente, lotada na EEEM Prof odila de Souza/altamira, 
no período de 07/05/22 a 14/05/22.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:4925/2022 de 30/05/2022
Nome: faBiaNa aZEVEdo dE MEdEiroS
Matrícula:57213454/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Prof. Guajarina de S da Silva/Belém
Portaria Nº.:4926/2022 de 30/05/2022
Nome: raiMUNda doS SaNToS da SilVa
Matrícula:5948723/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf franklin de Menezes/icoaraci
Portaria Nº.:4927/2022 de 30/05/2022
Nome: GilBErTo fariaS dE aBrEU
Matrícula:57212154/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Eneida de Moraes/ananindeua
Portaria Nº.:4928/2022 de 30/05/2022
Nome: SilVaNa do Socorro rodriGUES oliVEira
Matrícula:388726/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dilma de Souza cattete/Belém
Portaria Nº.:4929/2022 de 30/05/2022
Nome: EliaNa da SilVa fErrEira
Matrícula:5756251/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dilma de Souza cattete/Belém
Portaria Nº.:4930/2022 de 30/05/2022
Nome: Marilia MaGNa ViEira da SilVa
Matrícula:57212441/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf dilma de Souza cattete/Belém/Belém
Portaria Nº.:4931/2022 de 30/05/2022
Nome: EliElSoN aNdradE PiNHEiro
Matrícula:5896651/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2020
Unidade:EE dilma de Souza cattete/Belém/Belém
Portaria Nº.:4932/2022 de 30/05/2022
Nome: EliZaBETE dE oliVEira rodriGUES da cUNHa
Matrícula:57210346/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dilma de Souza cattete/Belém/Belém
Portaria Nº.:4933/2022 de 30/05/2022
Nome: lUiZa aNNE da coNcEiÇÃo PaES BarrETo
Matrícula:447307/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE rui Paranatinga Barata/Belém
Portaria Nº.:4934/2022 de 30/05/2022
Nome: JoSilENE corrEa aNdradE
Matrícula:57218052/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr Jose Marcio ayres/icoaraci
Portaria Nº.:4935/2022 de 30/05/2022
Nome: Marcia roSalia PErEira PENaforT
Matrícula:57234009/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dilma de Souza cattete/Belém/Belém
Portaria Nº.:4936/2022 de 30/05/2022
Nome: aNa lUcia HErcUlaNo dE oliVEira
Matrícula:5318599/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE instituto de Educação Estadual do Pará/Belém
Portaria Nº.:4937/2022 de 30/05/2022
Nome: PaUlo SErGio rEiS da SilVa
Matrícula:406740/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:Escola Estadual Magalhaes Barata/Belém
Portaria Nº.:4938/2022 de 30/05/2022
Nome: lia da coSTa MoTa
Matrícula:57211241/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf Santo agostinho/Belém
Portaria Nº.:4939/2022 de 30/05/2022
Nome: Maria do Pilar carNEiro
Matrícula:57208232/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EE Prof Jose assis ribeiro/ananindeua
Portaria Nº.:4940/2022 de 30/05/2022
Nome: EMaNUElE liMa NaSciMENTo
Matrícula:5941945/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof albanizia oliveira lima/Belém
Portaria Nº.:4941/2022 de 30/05/2022
Nome: rUTiaNE PEiXoTo daS MErcES
Matrícula:54194473/2 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM Nossa Senhora da conceição aparecida/Belém
Portaria Nº.:4942/2022 de 30/05/2022
Nome: TaTilENE PaTricia do ESPiriTo SaNTo
Matrícula:57212051/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf Estrada Nova/icoaraci
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Portaria Nº.:4943/2022 de 30/05/2022
Nome: MaUro dUarTE corrEa
Matrícula:5873835/2 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf 15 de outubro/Belém
Portaria Nº.:4944/2022 de 30/05/2022
Nome: ElEoNicE rodriGUES doS SaNToS
Matrícula:627453/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf Estrada Nova/icoaraci
Portaria Nº.:4945/2022 de 30/05/2022
Nome: lUiZ claUdio TaVarES
Matrícula:57224189/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf Estrada Nova/icoaraci
Portaria Nº.:4946/2022 de 30/05/2022
Nome: SiMoNE TEiXEira caMUrÇa
Matrícula:558001/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Prof Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua
Portaria Nº.:4947/2022 de 30/05/2022
Nome: claYToN JUNior BraNdao MarÇal
Matrícula:57214234/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE instituto de Educação Estadual do Pará/Belém
Portaria Nº.:4948/2022 de 30/05/2022
Nome: Maria JoSE SilVa dE oliVEira
Matrícula:388165/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
Portaria Nº.:4949/2022 de 30/05/2022
Nome: Maria cElESTE MorEira caSTElo
Matrícula:230740/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
Portaria Nº.:4950/2022 de 30/05/2022
Nome: Mario aNToNio da SilVa BraNdao
Matrícula:57208537/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2021
Unidade:EE instituto de Educação Estadual do Pará/Belém
Portaria Nº.:4951/2022 de 30/05/2022
Nome: Porfiria lUcia carNEiro dE liMa
Matrícula:554316/4 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
Portaria Nº.:4952/2022 de 30/05/2022
Nome: Maria do PErPETUo Socorro riBEiro dE caSTro
Matrícula:757691/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
Portaria Nº.:4953/2022 de 30/05/2022
Nome: aNGEla dalVa doS SaNToS riBEiro
Matrícula:5189101/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
Portaria Nº.:4954/2022 de 30/05/2022
Nome: rUTH clEdE SoUZa PErEira
Matrícula:57224118/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
Portaria Nº.:4955/2022 de 30/05/2022
Nome: MaUricia PErEira doS SaNToS
Matrícula:388173/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
Portaria Nº.:4956/2022 de 30/05/2022
Nome: daNNiElE cHaGaS MoNTEiro
Matrícula:57214248/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
Portaria Nº.:4957/2022 de 30/05/2022
Nome: Maria do PErPETUo Socorro SEPEda BarrETo
Matrícula:760676/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
Portaria Nº.:4958/2022 de 30/05/2022
Nome: aNToNio GoUVEa doS SaNToS
Matrícula:5377528/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
Portaria Nº.:040/2022 de 05/04/2022
Nome: EliSSaNia MEdEiroS da SilVa
Matrícula:57216379/1 Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Jose lourenço/Breu Branco
Portaria Nº.:001/2022 de 27/05/2022
Nome: lUcidio SilVEira doS SaNToS
Matrícula:233838/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Jose rodrigues Viana/cachoeira do arari
Portaria Nº.:003/2022 de 27/05/2022
Nome: NorBErTo PErEira da coSTa
Matrícula:233919/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Jose rodrigues Viana/cachoeira do arari
Portaria Nº.:004/2022 de 27/05/2022
Nome: PaScoal BarBoSa doS SaNToS
Matrícula:233862/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Jose rodrigues Viana/cachoeira do arari
Portaria Nº.:005/2022 de 27/05/2022
Nome: raYaNNa KaioNara aVElar dE BarroS
Matrícula:57224228/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Jose rodrigues Viana/cachoeira do arari
Portaria Nº.:90/2022 de 27/05/2022
Nome: SalENE ViEira dE SoUZa
Matrícula:8401125/1 Período:08/07/22 à 06/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nossa Senhora da Saude/Juruti
Portaria Nº.:92/2022 de 30/05/2022
Nome: Maria NilcE caValcaNTE do rEGo
Matrícula:5900764/1 Período:15/07/22 à 28/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nossa Senhora da Saude/Juruti

Portaria Nº.:93/2022 de 27/05/2022
Nome: aGriPiNa riBEiro alBUQUErQUE
Matrícula:6019110/1 Período:11/07/22 à 09/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nossa Senhora da Saude/Juruti
Portaria Nº.:786/2022 de 16/05/2022
Nome: JoSE aldEri MarQUES SaMPaio
Matrícula:57217621-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2019
Unidade:8ª Ure /castanhal
Portaria Nº.:109/2022 de 19/05/2022
Nome: aNa PaUla da SilVa BarroS
Matrícula:5896571-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Polivalente/altamira
Portaria Nº.:127/2022 de 19/05/2022
Nome: SUElY SilVa rodriGUES
Matrícula:5713439-2 Período:04/07/22 à 17/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Polivalente/altamira
Portaria Nº.:130/2022 de 20/05/2022
Nome: roBErTo fErrEira dE liMa
Matrícula:5892291-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2020
Unidade:10ª Ure/altamira
Portaria Nº.:039/2022 de 19/05/2022
Nome: EdNa PirES MarTiNS
Matrícula:57214344-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:10ª Ure/altamira
Portaria Nº.:131/2022 de 19/05/2022
Nome: lUZia BErNardES da SilVa
Matrícula:54182421-2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2020
Unidade:EEEM ducilla almeida do Nascimento/altamira
Portaria Nº.:132/2022 de 23/05/2022
Nome: roSiMar SilVa dE oliVEira
Matrícula:6328938-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Getulio Vargas/altamira
Portaria Nº.:088/2022 de 17/05/2022
Nome: roSiMEYrE SaNToS SilVa
Matrícula:57214254-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade:EE frei Gil de Vila Nova/conceição do araguaia
Portaria Nº.:091/2022 de 18/05/2022
Nome: JoSE oTaVio riBEiro
Matrícula:444170-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade: EE Braulia Gurjão/conceição do araguaia
Portaria Nº.:092/2022 de 18/05/2022
Nome: roSaNa dE SoUSa MoraiS
Matrícula:6307299-2 Período:04/07/22 à 17/08/22Exercício:2022
Unidade: EE Braulia Gurjão/conceição do araguaia
Portaria Nº.:087/2022 de 17/05/2022
Nome: fraNciSca GoNZaGa da SilVa NEGrE
Matrícula:5319935-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade: EE frei Gil de Vila Nova/conceição do araguaia
Portaria Nº.:093/2022 de 18/05/2022
Nome: aNToNio ViEira dE SoUZa
Matrícula:57214253-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade: EE Jose Wilson Pereira leite/conceição do araguaia
Portaria Nº.:089/2022 de 17/05/2022
Nome: JoaQUiM dE caSTro SoUZa
Matrícula:57216030-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade:EE frei Gil de Vila Nova/conceição do araguaia
Portaria Nº.:094/2022 de 18/05/2022
Nome: clEiBE MarÇal liMa
Matrícula:57234135-1 Período:04/07/22 à 17/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Jose Wilson Pereira leite/conceição do araguaia
Portaria Nº.:095/2022 de 18/05/2022
Nome: SidilEUZa alVES doS SaNToS
Matrícula:57214476-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Jorceli Silva Sestari/Santana do araguaia
Portaria Nº.:090/2022 de 17/05/2022
Nome: lUZia diaS aBrEU
Matrícula:6305016-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade:EE frei Gil de Vila Nova/conceição do araguaia
Portaria Nº.:096/2022 de 23/05/2022
Nome: clEidE MarTiNS dE SoUSa da SilVa
Matrícula:57214456-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Palma Muniz/redenção
Portaria Nº.:097/2022 de 23/05/2022
Nome: alEXcaNdra PErEira dE aBrEU
Matrícula:57214418-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Palma Muniz/redenção
Portaria Nº.:098/2022 de 23/05/2022
Nome: Maria do carMo NoGUEira liSBoa
Matrícula:57214473-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Palma Muniz/redenção
Portaria Nº.:107/2022 de 26/05/2022
Nome: SaNdra Maria alVES da SilVa alMEida
Matrícula:5323827-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Jorceli Silva Sestari/sede/Santana do araguaia
Portaria Nº.:106/2022 de 26/05/2022
Nome: PaTrico cirQUEira da SilVa
Matrícula:57208788-1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Jorceli Silva Sestari/sede/Santana do araguaia
Portaria Nº.:109/2022 de 27/05/2022
Nome: KaTia TaTiaNNE NUNES BarBoSa fraNco
Matrícula:5740878-2 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Jorceli S. Sestari/sede/Santana do araguaia
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Portaria Nº.:108/2022 de 26/05/2022
Nome: SiMoNE corrEa dE SoUSa
Matrícula:57208510-1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2020
Unidade:15 Ure/conceição do araguaia
Portaria Nº.:103/2022 de 23/05/2022
Nome: ValQUirES cardoSo riBEiro
Matrícula:57234424-1 Período:18/07/22 à 31/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Palma Muniz/sede/redenção
Portaria Nº.:099/2022 de 23/05/2022
Nome: WilliaM lacErda dE MaToS
Matrícula:5944050-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Palma Muniz/redenção
Portaria Nº.:48/2022 de 15/05/2022
Nome: laodicEia VUlcao aMErico
Matrícula:73504204-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Simão Jacinto dos reis/Tucuruí
Portaria Nº.:94/2022 de 16/05/2022
Nome: coSME MarcElo BarBoSa da SilVa
Matrícula:5803470-1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Jose lourenço/Breu Branco
Portaria Nº.:93/2022 de 16/05/2022
Nome: GEralda fErrEira da SilVa
Matrícula:57220184-1 Período:18/07/22 à 16/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEM d. Jose Elias chaves/Pacaja
Portaria Nº.:95/2022 de 18/05/2022
Nome: JaNilcE BaNdEira VaNZElEr
Matrícula:5900290-1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Simão Jacinto dos reis/Tucurui
Portaria Nº.:96/2022 de 20/05/2022
Nome: laUrENildo rodriGUES da cUNHa
Matrícula:5896580-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Simao Jacinto dos reis/Tucuruí
Portaria Nº.:97/2022 de 20/05/2022
Nome: EliSoMar da SilVa ViEira
Matrícula:57212078-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:16 Ure/Tucurui
Portaria Nº.:98/2022 de 20/05/2022
Nome: rEGiNa claUdia BENTES Mafra
Matrícula:5629691-2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEM aluisio loch/sede/Pacaja
Portaria Nº.:100/2022 de 20/05/2022
Nome: daYaNE doria carValHo rEiS
Matrícula:57216617-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEM rui Barbosa/Tucuruí
Portaria Nº.:106/2022 de 26/05/2022
Nome: lUciEr NEiVa corrEa
Matrícula:5896506-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE rui Barbosa/Tucuruí
Portaria Nº.:105/2022 de 25/05/2022
Nome: claUciNEia arNaUd rodriGUES
Matrícula:73504066-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria Nº.:101/2022 de 25/05/2022
Nome: Maria do ESPiriTo SaNTo loPES alVES
Matrícula:57211540-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Simao Jacinto dos reis/Tucurui
Portaria Nº.:103/2022 de 25/05/2022
Nome: SiMoNE Maria dE MoraES WaNZElEr
Matrícula:57212086-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Simao Jacinto dos reis/Tucuruí
Portaria Nº.:104/2022 de 25/05/2022
Nome: Elda coSTa do NaSciMENTo
Matrícula:57209697-1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Simao Jacinto dos reis/Tucurui
Portaria Nº.:110/2022 de 06/05/2022
Nome: aNa roSa PENicHE riBEiro
Matrícula:5109973-1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Vicente de Paula Queiroz/irituia
Portaria Nº.:273/2022 de 23/05/2022
Nome: PaUlo daS cHaGaS MarQUES
Matrícula:5902735/1 Período:02/08/22 à 15/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.augusto correa/Bragança
Portaria Nº.:274/2022 de 23/05/2022
Nome: alEXY BriTo dE SalES
Matrícula:5902728/1 Período:02/08/22 à 15/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria Nº.:275/2022 de 23/05/2022
Nome: Joao MoiSES da coSTa rEiS
Matrícula:54182809/2 Período:02/08/22 à 15/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria Nº.:276/2022 de 23/05/2022
Nome: dENiSoN rafaEl da SilVa
Matrícula:5902267/1 Período:10/08/22 à 08/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.luiz Paulino Martires /Bragança
Portaria Nº.:277/2022 de 23/05/2022
Nome: Maria EdilZa da SilVa
Matrícula:57214967/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf do rocha/BragançaiScaliZar
Portaria Nº.:278/2022 de 23/05/2022
Nome: EBENEZio cUNHa da SilVa
Matrícula:5402328/2 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.do rocha/Bragança

Portaria Nº.:279/2022 de 23/05/2022
Nome: MirlY clEidE BriTo lUcENa
Matrícula:5890435/2 Período:02/08/22 à 15/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Joao Paulo ii/Bragança
Portaria Nº.:281/2022 de 26/05/2022
Nome: JaNEidE criSTiNa SaMPaio da SilVa
Matrícula:5902630/1 Período:02/08/22 à 15/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Externato Santo antonio/Bragança
Portaria Nº.:282/2022 de 26/05/2022
Nome: Maria lUcia fErrEira dE QUadroS
Matrícula:5902694/1 Período:02/08/22 à 15/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Externato Santo antonio /Bragança
Portaria Nº.:284/2022 de 26/05/2022
Nome: Joao BaTiSTa EMilio da crUZ
Matrícula:678317/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.reunida Benjamin ramos/Tracuateua
Portaria Nº.:365/2022 de 26/05/2022
Nome: daNUBio BEZErra
Matrícula:57211577/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
Portaria Nº.:368/2022 de 26/05/2022
Nome: cloVES fErrEira da crUZ
Matrícula:57214765/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
Portaria Nº.:234/2022 de 06/05/2022
Nome: ValcioNE dE SoUZa VEraS
Matrícula:57214787/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Plinio Pinheiro/Maraba
Portaria Nº.:251/2022 de 09/05/2022
Nome: Elair lEMoS MEdEiroS
Matrícula:5720354/2 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:cEEJa Prof Tereza donato de araujo/Maraba
Portaria Nº.:283/2022 de 09/05/2022
Nome: TiaGo coSTa liMa
Matrícula:958263/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Elza dantas/S domingos do araguaia
Portaria Nº.:298/2022 de 13/05/2022
Nome: claUdia lUiZa loPES PradElla
Matrícula:57214751/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEM dr Geraldo Veloso Mendes de c Veloso/Maraba
Portaria Nº.:303/2022 de 13/05/2022
Nome: iraME PESSoa dE MaToS
Matrícula:57211542/1 Período:03/08/22 à 01/09/22Exercício:2022
Unidade:EEM dr Geraldo Veloso Mendes de c Veloso/Maraba
Portaria Nº.:322/2022 de 17/05/2022
Nome: Maria dE faTiMa da SilVa BriTo
Matrícula:57214670/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE liberdade/Maraba
Portaria Nº.:37/2022 de 29/03/2022
Nome: Maria roZETE alEXaNdriNo dE MoraES
Matrícula:5842190/2 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2021
Unidade:EEEM cecilia Meireles/Parauapebas
Portaria Nº.:55/2022 de 25/05/2022
Nome: odilENE NEVES alcaNTara
Matrícula:5902821/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2020
Unidade:EEEM Marluce Massariol/Parauapebas
Portaria Nº.:100/2022 de 10/05/2022
Nome:Marli dill
Matrícula:5483824/2Período:17/06/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof. Maria do Socorro Jacob-anexo i/itaituba
Portaria Nº.:5011/2022 de 01/06/2022
Nome:MarGarETH ElZa GoMES alBiNo riBEiro
Matrícula:5470676/3Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria Nº.:4853/2022 de 25/05/2022
Nome:BENEdETE MoraES SaNTiaGo
Matrícula:3056000/1Período:15/07/22 à 13/08/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria Nº.:4897/2022 de 27/05/2022
Nome:carloS alBErTo loPES do ValE
Matrícula:303569/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria Nº.:4873/2022 de 27/05/2022
Nome:EdUardo aUGUSTo VENTUra NETo
Matrícula:57213341/1Período:11/07/22 à 09/08/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria Nº.:4879/2022 de 27/05/2022
Nome:claUdia Maria MaGalHÃES MoUra
Matrícula:5381401/2Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria Nº.:4898/2022 de 27/05/2022
Nome:aNa lETicia dE MoraES NUNES
Matrícula:54190141/2Período:02/06/22 à 19/07/22Exercício:2022
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria Nº.:4852/2022 de 27/05/2022
Nome:TaliTa TEiXEira PErEira
Matrícula:5901559/1Período:04/07/22 à 17/08/22Exercício:2021
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria Nº.:4884/2022 de 27/05/2022
Nome:iolaNE Socorro NoBrE dE oliVEira
Matrícula:5582091/2Período:09/06/22 à 08/07/22Exercício:2022
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
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Portaria Nº.:4882/2022 de 27/05/2022
Nome:cHriSTiaNE do roSário TEiXEira MENEZES
Matrícula:57233192/1Período:20/06/22 à 19/07/22Exercício:2021
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria Nº.:4866/2022 de 27/05/2022
Nome:JEaNE faBiola MorEira liMa
Matrícula:57213130/1Período:11/07/22 à 09/08/22Exercício:2022
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria Nº.:4878/2022 de 27/05/2022
Nome:iVaNETE oNofrE MaGalHÃES
Matrícula:57223175/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria Nº.:4872/2022 de 27/05/2022
Nome:JaNETE da SilVa cordEiro
Matrícula:778419/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2020
Unidade:divisão de compras/Belém
Portaria Nº.:4848/2022 de 27/05/2022
Nome:GioVaNNa da SilVa oliVEira caldEira
Matrícula:5435307/1Período:17/07/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:depto de Educacional de ativ. fisicas/Belém
Portaria Nº.:4877/2022 de 27/05/2022
Nome:VaNESSa criSTiNa fraNco SilVa araUJo
Matrícula:5891402/1Período:18/07/22 à 16/08/22Exercício:2021
Unidade:div. de inform. e documentação/Belém
Portaria Nº.:4887/2022 de 27/05/2022
Nome: roSaNGEla aBracado MarTiNS
Matrícula:348783/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:div. de inform. e documentação/Belém
Portaria Nº.:4855/2022 de 27/05/2022
Nome:MaGali PiNTo GoUVEa
Matrícula:5510538/2Período:13/06/22 à 27/07/22Exercício:2021
Unidade:conselho Estadual de Educação/Belém
Portaria Nº.:4885/2022 de 27/05/2022
Nome:MarlUcE dE carValHo fariaS
Matrícula:57210662/1Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:depto de Educacional de ativ. fisicas/Belém
Portaria Nº.:4883/2022 de 27/05/2022
Nome:aNdrEa dE SoUZa Maia
Matrícula:5088477/4Período:02/07/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:lotação Provisoria/Belém
Portaria Nº.:260/2022 de 13/05/2022
Nome:cYlMara do Socorro SilVa riBEiro
Matrícula:5902685/1Período:02/08/22 à 15/09/22Exercício:2022
Unidade:1ª UrE/Bragança
Portaria Nº.:261/2022 de 13/05/2022
Nome:SUZiaNE do Socorro MENdES dE oliVEira
Matrícula:5902642/1Período:02/08/22 à 15/09/22Exercício:2022
Unidade:1ª UrE/Bragança
Portaria Nº.:263/2022 de 13/05/2022
Nome:carMEM aNToNiETa TriNdadE da SilVa
Matrícula:5432685/3Período:03/08/22 à 01/09/22Exercício:2022
Unidade:1ª UrE/Bragança
Portaria Nº.:264/2022 de 13/05/2022
Nome:alaNE coNcEiÇÃo MarTiNS dE MoraiS BorGES
Matrícula:55588309/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:1ª UrE/Bragança
Portaria Nº.:66/2022 de 17/03/2022
Nome:aNToNio lUiS coSTa raMoS
Matrícula:57234484/1Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2021
Unidade:EE. Getulio Vargas/itupiranga
Portaria Nº.:102/2022 de 07/04/2022
Nome:doriEl MarTiNS dE SoUSa
Matrícula:55586773/1Período:16/08/22 à 29/09/22Exercício:2022
Unidade:EE.Macário dantas/São Geraldo do araguaia
Portaria Nº.:108/2022 de 12/04/2022
Nome:MacilENE BorGES da SilVa cardoSo
Matrícula:57209526/1Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2020
Unidade:EE.Macário dantas/São Geraldo do araguaia
Portaria Nº.:111/2022 de 07/04/2022
Nome:orlaNdo BriNGEl PErEira
Matrícula:57214799/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Macário dantas/São Geraldo do araguaia
Portaria Nº.:158/2022 de 22/04/2022
Nome:Sara MoUra da SilVa
Matrícula:57215150/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEM.Elinda Simplicio costa/Marabá
Portaria Nº.:171/2022 de 27/04/2022
Nome:oSMar dE JESUS Sá
Matrícula:57210525/1Período:01/08/22 à 30/0/22Exercício:2021
Unidade:EEM.luzia Nunes/Marabá
Portaria Nº.:177/2022 de 27/04/2022
Nome: EdiVaN SaNToS dE aBrEU
Matrícula:57214661/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE. inácio Sousa Moita/Marabá
retiFicar
Portaria Nº.:4982/2022 de 30/05/2022
Retificar na Portaria col. nº 000080/2022 de 31/01/2022, que concedeu 
Gratificação de Tempo Integral, em relação a servidora ELISANDRA CRIS-
TiNa coSTa rodriGUES, matricula 5963179/1, Tecnico em Gestão Publi-
ca, lotada na assessoria de Planejamento, o a contar de 03/01/2022 para 
22/12/2021, para fins de regularização funcional

Portaria Nº.:4981/2022 de 30/05/2022
Retificar na Portaria Col. nº 000080/2022 de 31/01/2022, que concedeu 
Gratificação de Tempo Integral, em relação a servidora ADRYRLENO DA 
rocHa cordEiro, matricula 5963189/1, Tecnico em Gestão Publica, 
lotada na assessoria de Planejamento, o a contar de 03/01/2022 para 
16/12/2021, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:4904/2022 de 30/05/2022
Formalizar a Retificação na PORTARIA Nº 010236/2019 de 08/10/2019, 
que concedeu licença para Tratar de interesse Particular por 02 (doiS) 
anos da servidora ladY aNNY araUJo do ESPiriTo SaNTo, matricula 
5901944/1, fonoaudiologo, lotada no departamento de Educação Espe-
cial/Belém, no periodo de 01/09/2019 a 30/08/2021 para 09/10/2019 a 
07/10/2021, para fins de regularização funcional
caNceLar
Portaria Nº.:4534/2022 de 31/05/2022
formalizar o cancelamento, a contar de 31/08/2021, da licença para tratar 
de interesse Particular, concedida atraves da PorTaria Nº10236/2019 de 
08/10/2019, Retificada pela PORTARIA Nº 004904/2022 de 30/05/2022, 
a servidora ladY aNNY araUJo do ESPiriTo SaNTo, matricula nº 
5901944/1, fonoaudiologo, lotada no departamento de Educação Espe-
cial/Belém, para fins de regularização funcional.
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:4522/2022 de 24/05/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 001156/2022 de 03/03/2022, que con-
cedeu férias, no período de 01/07/2022 à 30/07/2022, a servidora Maria 
coSTa liMa,matricula 471127/1,agente de Portaria,lotado na EEEf Joao 
XXIII/Ananindeua, referente ao exercício de 2022, para fins de regulariza-
ção funcional.
Portaria Nº.:4983/2022 de 30/05/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 1680/2022 de 15/03/2022, que concedeu 
60 dias de licença especial, no período de 01/04/2022 à 30/05/2022,refe-
rente ao trienio de 08/03/2014 a 07/03/2017 a servidora claUdia cEci-
lia JESUS UPToN,matricula 454923/1, Professor,lotada na EE Prof Gelmi-
rez Melo e Silva/ananindeua.
Portaria Nº.:4903/2022 de 30/05/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 4491/2022 de 19/05/2022, que formali-
zou a Retificação na PORTARIA Nº 10236/2019 de 08/10/2019, que conce-
deu licença para Tratar interesse Particular por 02 (doiS) anos da servidora 
ladY aNNY araUJo do ESPiriTo SaNTo, matricula 5901944/1,fonoau-
diologo,lotada no departamento de Educação Especial/Belém.
errata
errata da Portaria Nº.:4339/2022 de 17/05/2022
Nome:daNiEla BraGa fraNco TEiXEira
onde se lê:Exercicio:2020
Leia-se:Exercicio:2022
Publicada no Diário Oficial nº. 34.22 de 25/05/2022
errata da Portaria Nº.:2454/22 de 01/04/22
Nome:darilENE dE JESUS NUNES
onde se lê:Matricula nº 57218390/1
Leia-se:Matricula nº 57218390/2
Publicada no Diário Oficial nº.34.980/22 de 24/05/22

Protocolo: 807678
termo de apostilamento 2022
contrato: 154/2018 - Engevel construções e Serviços Eireli
concorrência Pública nº 023/2017-cEl/Nlic/SEdUc
objeto do contrato: construção de uma escola com 12 salas de aula no 
município de faro/Pa.
objeto do apostilamento: anular o Termo de apostilamento 2021 de 10 de 
dezembro de 2021 de 10 de dezembro de 2021 em razão de retificação de 
cálculo e reajustar os valores do Contrato com cálculo retificado no valor 
de r$ 313.362,39 (trezentos e treze mil, trezentos e sessenta e dois reais 
e trinta e nove centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0102. ação: 232677. funcional Programática: 16101.12 122.1509. 
Produto: 3007. Projeto/atividade: 7603. Natureza da despesa: 4490.92.
assinatura: 13/05/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 807730
termo aditivo: 9
convênio: 185/2018
objeto do convênio: reforma da escola, revitalização da arquibancada e 
construção de cobertura de quadra na EEEM Profa Maria do Socorro Jacob, 
no município de itaituba/Pa.
Objeto do Aditivo: Acréscimo financeiro no valor total de R$ 403.268,12 
(quatrocentos e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e doze centavos), 
do qual r$ 368.183,79 (trezentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta 
e três reais e setenta e nove centavos) são da parte concedente e r$ 
35.084,33 (trinta e cinco mil, oitenta e quatro reais e trinta e três centa-
vos) da parte Convenente, justificado pelos serviços adicionais de acordo 
com nota técnica, planilhas e plano de trabalho.
dotação orçamentária:
r$ 368.183,79 (trezentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e três 
reais e setenta e nove centavos), relativos ao presente exercício, correrão 
à conta da dotação alocada no orçamento da SEdUc, à conta de recursos 
oriundos do Tesouro de:
fonte: 0102007362 Produto: 3008 ação: 248215 funcional Programáti-
ca: 16101.12 122.1509 Projeto/atividade: 7674 Natureza da despesa: 
4440.42
r$ 35.084,33 (trinta e cinco mil, oitenta e quatro reais e trinta e três cen-
tavos), relativos à contrapartida do coNVENENTE.
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Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa. 
convenente: Município de itaituba, cNPJ. n°. 05.138.730/0001-77, com 
sede na av. Maranhão, s/nº, cEP: 68.180-410, Bela Vista, itaituba/Pa. 
data de assinatura: 01/06/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação
termo aditivo 1
contrato: 034/2021
objeto do contrato: locação de imóvel situado na  localidade Vila cardoso, 
Pa 150, Km 43, Moju/Pa, para funcionamento de Moradia dos Professores 
do Sistema de organização Modular de Ensino – SoME, da Secretaria de 
Estado de Educação/SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze ) meses.
dispensa de licitação: nº 009/2021-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária: 
fonte de recurso: 0104 – Produto: 2227 – ação: 232326 - funcional Pro-
gramática: 16101.12.362.1509. – Projeto atividade: 8906 – Natureza de 
despesa: 3390. 36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa. 
locadora:  Maria Jarina Sousa Pantoja, inscrita no cPf Nº703.370.552-20 
e portadora da carteira de identidade nº 4066341 2Via Pc/Pa, residente e 
domiciliada, na Pa 150, km 44, Vicinal 3, Vila cardoso, cEP: 68.450-000, 
Moju/Pa
data de assinatura: 13/05/2022
Vigência: 14/05/2022 a 13/05/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ 
diretora administrativa e financeira
termo aditivo 1 
contrato: 019/2021
objeto do contrato: locação de imóvel localizado na rod. João Pedro Mi-
randa, km 1,5, bairro cristo redentor, no município de abaetetuba/Pa., 
para funcionamento da E.E.E.f.M. cristo redentor, da Secretaria de Estado 
de Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: nº 008/2021-Nlic/SEdUc
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dotação orçamentária: 
fonte de recurso: 0104 – Produto: 2227 – ação: 232326 - funcional Pro-
gramática: 16101.12.362.1509. – Projeto atividade: 8906 – Natureza de 
despesa: 3390. 39.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa. 
locador: associação obras Sociais da diocese de abaetetuba, cNPJ. nº 
02.727.757/0001-07, com sede na rua pe. luiz Varela, nº 1636, centro, 
cEP 68.440-000, abaetetuba/Pa
data de assinatura: 13/05/2022
Vigência: 14/05/2022 a 13/05/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ 
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 807737

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

iMPLaNtaÇÃo da eFd - reiNF
Protocolo: 2022/442374
Portaria N° 2161 /22, de 30 de maio de 2022
dESiGNar, responsável e suplente para transmissão das informações, re-
ferentes a Escrituração fiscal digital de retenções e outras informações 
fiscais (EFD-REINF), a partir de 22.04.de 2022 em relação aos fatos ge-
radores ocorridos a contar de 01.04.2022, em conformidade com o ofício 
circular 002/2022 GSSEfa de 08.04.2022.

MatrÍcULa cPF NoMe

53223002-1 894.568.822-68 NarJara carNEiro dE liMa

5936160-3 009.994.222-43 laiZE TEiXEira araÚJo

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 807324

deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Protocolo: 2022/677912
Portaria N° 2243/22, de 31 de maio de 2022.
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) servidor(a) NaTacia da SilVa E SilVa, 
id. funcional nº 57190313/ 3, na função de coordENador dE caMPUS 
DE INTERIORIZAÇÃO, para outorgar grau conforme abaixo especificado:

MUNicÍPio cUrso data

cametá letras Uad
Pedagogia UaB 08.06.2022

igarapé-Miri letras Uad
Pedagogia UaB 09.06.2022

Protocolo: 2022/678099
Portaria N° 2242/22, de 31 de maio de 2022
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) servidor(a) EdNalVo aPÓSTolo caMPoS, 
id. funcional nº5910717/1, na função de Pro-rEiTor dE GradUaÇÃo, 
para outorgar grau a turma do Curso de Licenciatura em Geografia, no 
auditório do campus castanhal, no dia 14.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 807332
rescisÃo coNtratUaL
Protocolo:2022/668797
Portaria N° 2241/22, de 31 de maio de 2022
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a)servidor(a) raiMUNdo NoNaTo da SilVa filHo, 
id. funcional nº 5901348/4, cargo de TÉcNico a, lotado(a) no(a)caMPUS 
dE coNcEiÇÃo do araGUaia a contar de 25.05.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 807334
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
*republicado por ter saído com incorreções no d.o.e nº 34.987, do 
dia 30.05.2022
Protocolo: 2022/148689
Portaria N° 2056/22, de 25 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) HEriToN WENcESlaU doS aNJoS SaNToS 
MENdES, id. funcional nº 57205833/1, cargo de TÉcNico EM BiBlioTE-
coNoMia B-iV, lotado no caMPUS dE caSTaNHal, Progressão funcional 
por Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2020/2022, 
para referência i da classe c, do cargo de TÉcNico EM BiBlioTEcoNoMia 
integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 07.02.2022.
*republicado por ter saído com incorreções no d.o.e nº 34.982, do 
dia 25.05.2022
Protocolo: 2021/1294853
Portaria N° 1977/22, de 23 de maio de 2022.
coNcEdEr ao (a) servidor(a) JEaNE oliVEira PriMo, id. funcional nº 
57201230/1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B, lotado no caMPUS dE 
ALTAMIRA, Progressão funcional por Merecimento – Qualificação Profissio-
nal – conclusão de curso de Ensino Superior, período aquisitivo 2020/2022, 
para referência ii da classe c, integrante do quadro permanente de ser-
vidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência 
retroativa a contar de 12.11.2021.
Protocolo: 2022/222230
Portaria N° 2182/22, de 30 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MYlENE oliVEira cUNHa fErNaNdES, id. 
funcional nº57218229/ 2, cargo de agente administrativo c - ii, lota-
da na coordenadoria administrativa do campus i, Progressão funcional 
por Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo2017/2019, 
para referência iii da classe c, do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo 
integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 22.02.2022.
Protocolo: 2021/1293251
Portaria N° 2060/22, de 25 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) clEidE SaNToS dE SoUSa, id. funcional 
nº 57200744/ 1, cargo de Técnico em Pedagogia c - i, lotado no campus 
de altamira, Progressão funcional por Merecimento avaliação de desem-
penho, período aquisitivo 2018/2020, para referência ii da classe c, do 
cargo de TÉcNico EM PEdaGoGia, integrante do quadro permanente de 
servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência 
retroativa contar de 11.11.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 807314
Portaria ordiNatÓria N° 2113, de 26 de Maio de 2022.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 08/2022-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA e a 
empresa iMPErial MaSTEr lTda.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUSUla QUiN-
Ta, relativo ao contrato nº 08/2022-UEPa (E-Protocolo nº 2021/1305152 – 
UEPa) rESolVE:
art. 1° - Nomear a Sra. angela Moraes Brito da Silva, matrícula n° 
115185/1, para atuar como fiscal titular e Sra. Albanira de Oliveira Se-
abra, 54194029/2 como fiscal substituto do Contrato nº 08/2022-UEPA, 
firmados entre UEPA e a empresa IMPERIAL MASTER LTDA.
art. 2º o objeto do referido contrato é a prestação de serviço de MENSa-
GEria MoToriZada (Motoboy), com cessão de mão de obra e motocicleta 
com 3 (três) postos fixos, para atuar na região metropolitana de Belém, 
para execução dos serviços de protocolização externa de documentos, co-
leta de assinaturas e trâmite físico de processos administrativos, visan-
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do atender as necessidades administrativas da Universidade do Estado do 
Pará. o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com inicio 
a partir da assinatura do termo, podendo ser prorrogado mediante Termo 
aditivo, pelo prazo permitido em lei.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 26 de Maio de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 807492
Portaria ordiNatÓria N° 530, de 26 de Maio de 2022.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 07/2022-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA e a 
empresa coNSUlBEl adMiNiSTraÇÃo dE iMÓVEiS EirEli - EPP.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUSUla 
dÉciMa QUarTa, relativo ao contrato nº 07/2022-UEPa (E-Protocolo nº 
2021/1307890 – UEPa) rESolVE:
art. 1° - Nomear a Sra. Patrícia almeida de Souza, matrícula n. 
57209879/1,, para exercer o cargo de fiscal do contrato nº 07/2022-
UEPA, firmados entre UEPA e a empresa CONSULBEL ADMINISTRAÇÃO DE 
iMÓVEiS EirEli - EPP.
art. 2º o objeto do referido contrato é a locação de 01 (um) imóvel loca-
lizado na Trav. Mauriti, 677/695, no Bairro da Pedreira, Belém/Pa, visando 
atender às atividades do almoxarifado central, Patrimônio central e ar-
quivo central, da Universidade do Estado do Pará. o prazo de vigência do 
contrato é de 10 (dez) anos, prorrogáveis por mais 05 (cinco) anos, com 
inicio da vigência em 08/06/2022, podendo ser prorrogado mediante Ter-
mo aditivo, pelo prazo permitido em lei.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 26 de Maio de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 807497

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/516273
Portaria N° 2132/22, de 27 de maio de 2022
dESiGNar os servidores desta iES abaixo relacionados para comporem 
comissão de Seleção da iii Especialização em Pedagogia da cultura cor-
poral, em acordo com a resolução nº 3773/22-coNSUN, de 09.02.2022.

NoMe MatrÍcULa FUNÇÃo

adNElSoN araUJo doS SaNToS 55588920/4 PrESidENTE

carMEN lilia da cUNHa faro 187658/2 MEMBro docENTE

EMErSoN dUarTE MoNTE 5889407/2 MEMBro docENTE

MarTa GENU SoarES 6011888/3 MEMBro docENTE

MYlENE cUNHa dE MElo caliXTo 5900293/4 aSSESSora PEdaGÓGica

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 807333

.

.

errata
.

errata de aViso de LicitaÇÃo.
errata de aViso de LicitaÇÃo da toMada de PreÇo N° 
001/2022/ceL/UePa. Proc. 2022/281375.
PUBlicado No diário oficial do ESTado dE 31/05/2022, PáG. 76, 
Protocolo: 805928.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo 
dE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo da 2ª ETaPa da oficiNa orToPÉdica/
ccBS/UEPa/Pa.
onde se lê:
EdiTal dE ToMada dE PrEÇo N°001/2021
Leia-se:
EdiTal dE ToMada dE PrEÇo N°001/2022
Belém, 01 de junho de 2022.
a coMiSSÃo

Protocolo: 807222
errata
Protocolo: 2021/413592
Retificar os termos da PORTARIA Nº1432/22, 04 de maio de 2022, 
publicado no doE Nº 34.961 de06.05.2022, referente a progressão fun-
cional de servidor diNaldo do NaSciMENTo araUJo id. funcional nº 
5422868/2, o seguinte:
onde se lê: “…aSSiSTENTE iV”.  Leia-se: “…aSSiSTENTE ...”
Protocolo: 2022/615379
Retificar os termos da PORTARIA Nº1853/22, 19 de maio de 2022, 
publicado no doE Nº 34.982 de25.05.2022, referente a rescisão contratual 
de servidor MUrilSoN Baia MoNTEiro id. funcional nº 5916215/ 3, o 
seguinte:
onde se lê: “… id. funcional nº 5916215/ 2”. Leia-se: “…, id. funcional 
nº 5916215/ 3 ...”
Protocolo: 2022/316913
Retificar os termos da PORTARIA Nº1874/20, 13 de outubro de 2020, 
publicado no doE Nº 34.377 de19.10.2020, referente a progressão funcio-
nal do servidor carloS aUGUSTo dE araUJo id.funcional nº 5813964/1, 
o seguinte:
onde se lê: “…aUXiliar adMiNiSTraTiVo B....” ” Leia-se: “…aUXiliar 
adMiNiSTraTiVo c - ii...”
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 807322
errata
Retificar os termos da PORTARIA Nº 2175/2022, de 31.05.2022, 
publicada no d.o.E nº 34.990 de 01.06.2022, do servidor faBricio Mar-
TiNS da coSTa, referente ao numero da portaria o seguinte
oNde se LÊ :“ PorTaria N° 2176/2022, de 31 de maio de 2022
Leia-se:  “ PorTaria N° 2175/2022, de 31 de maio de 2022
Retificar os termos da PORTARIA Nº 1692/2022, de 12.05.2022, 
publicada no d.o.E nº 34.969 de 13.05.2022, do servidor WaGNEr dE 
liMa aloNSo, referente ao período de viagem o seguinte:
oNde se LÊ: “ no período de 23/05/2022 a 10/06/2022.
Leia-se: “…, no período de 23/05/2022 a 26/05/2022 com custo..”
no período de 27/05/2022 a 10/06/2022 sem  custo
Belém, 01 de junho de 2022.
Neivaldo fialho do Nascimento
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 807371

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
editaL de carta-coNVite
a Universidade do Estado do Pará, através da comissão Especial de lici-
tação, avisa as empresas interessadas, que se encontra aberto o Edital de 
Licitação abaixo especificado:
carTa coNViTE : Nº 003/2022-cEl/UEPa Proc. 2022/505136
objeto: SErViÇoS coNSTrUÇÃo da PaSSarEla do caMPUS XViii ca-
METá/UEPa.
Valor Estimado: r$120.00,00 (cento e vinte mil reais).
fundamento legal: lEi 8.666/93
data da abertura: 09 de Junho de 2022.
Hora: 8:30 horas (Horário local)
local : aUdiTÓrio/UEPa rua do Una, 156, bairro: Telégrafo EdiTal: dis-
ponível no site www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br e na cEl/co-
missão Especial de licitação.
ordenador responsável: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
Belém, 01 de Junho de 2022
coMiSSÃo ESPEcial dE liciTaÇÃo
PorTaria Nº 2256/2021/UEPa, 08/11/2021

Protocolo: 807215

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2204/2022, de 01 de JUNHo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
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cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: lEoNardo rodriGUES PErEira
Matrícula funcional: 5957117/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2205/2022, de 01 de JUNHo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: NaTalia KariNa NaSciMENTo da SilVa
Matrícula funcional: 5910717/ 2
Valor: r$ 1.200,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339039_ r$ 1.200,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 807307
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2202/2022, de 01 de JUNHo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: GiSElE frEirE faraoN
Matrícula funcional: 57209657/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 2.000,00
Portaria N° 2203/2022, de 01 de JUNHo 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 caMPU
Nome: clEidiaNE SardiNHa dE SoUZa lEal
Matrícula funcional: 5956967/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2206/2022, de 01 de JUNHo 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 SErVico c
Nome: iNacio ilaiola MoNTEiro
Matrícula funcional: 5041376/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 807304

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias/coLaBorador eVeNtUaL
Protocolo nº2022/628727
Portaria N° 2249/22, de 01 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) faBiEllE NEGrÃo fErrEira, cPf nº 
846.734.942-53, 5.5 (cinco e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao distrito de icoaraci/Pa no 
período de 22/05/2022 a 27/05/2022, para Participar do curso ministrado 
para o projeto carreata da gastronomia.
ordenador
Neivaldo fialho do Nascimento

Protocolo: 807361
coNcessÃo de diarias
Protocolo nº2022/623333
Portaria N° 2237/22, de 01 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) PETroNio laUro TEiXEira PoTiGUar JU-
Nior, id.funcional nº 6400736/1, no cargo de ProfESSor aUXiliar lota-
do (a) no (a) caMPUS dE SaNTarEM, cPf: 237.692.972-53, 18,5 (dezoito 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
igarapé açu/Pa no período de 31/05/2022 a 18/06/2022, para ministrar 
disciplina.
Protocolo nº2022/667338
Portaria N° 2238/22, de 01 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) ilMa PaSTaNa fErrEira, id.funcional nº 
5429137/2, na função de VicE-rEiTora lotado (a) no (a) VicE rEiToria, 
cPf: 145.869.162-49 , 1,5 (uma e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa no período de 02/06/2022 a 
03/06/2022, para ministrar palestra

Protocolo nº2022/599535
Portaria N° 2239/22, de 01 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) NElSoN dE liMa riBEiro filHo, id.fun-
cional nº 5957283/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lotado (a) 
no (a) dEPTo. dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, cPf: 
007.897.792-42, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu deslocamento de 
igarapé açu/Pa ao município de castanhal/Pa no período de 14/06/2022 a 
20/06/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/666910
Portaria N° 2240/22, de 01 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) ocYaN dE SoUSa liMa, id.funcional nº 
3185370/1, no cargo de MoToriSTa lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, cPf: 128.803.532-20, 0,5 (meia) diária, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa no 
período de 31/05/2022 a 31/05/2022, para conduzir servidor.
Protocolo nº2022/639013
Portaria N° 2247/22, de 01 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria do Socorro caSTro HaGE, id.fun-
cional nº 418005/3, no cargo de ProfESSor adJUNTo lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE EdUcacao GEral, cPf: 194.956.172-00, 22,5 
(vinte e duas e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa 
ao município de São Miguel do Guamá/Pa no período de 16/06/2022 a 
08/07/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/587655
Portaria N° 2248/22, de 01 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) aNToNio JoSE GoMES carValHo SilVa, id.
funcional nº 5965630/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lotado 
(a) no (a) caMPUS dE MaraBa, cPf: 041.523.231-75, 17,5 (dezessete 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Marabá/Pa ao município de 
redenção/Pa no período de 02/06/2022 a 19/06/2022, para ministrar dis-
ciplina.
Protocolo nº2022/662058
Portaria N° 2250/22, de 01 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) aNdErSoN BENTES dE liMa, id.funcio-
nal nº 57233093/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE MorfoloGia E ciENciaS fiSioloGicaS, cPf: 
717.068.872-72, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Mocajuba/Pa no período de 30/05/2022 a 
01/06/2022, para ministrar disciplina.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 807354
coNcessÃo de diarias
Protocolo nº2022/529118
Portaria N° 2235/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) lUciaNa BarBalHo PoNTES, id.funcional nº 
80015695/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE PSicoloGia, cPf:932.772.532-87, 13,5 (treze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Parauape-
bas/Pa no período de 05/06/2022 a 18/06/2022, para ministrar disciplina.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 807488

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Protocolo: 2021/1293251
TorNar SEM EfEiTo a publicação da PorTaria Nº 1978/22 de 23.05.2022, 
publicada no d.o.E nº 34.982 de 25.05.2022 que concedeu a Progressão 
funcional Por Merecimento da Servidora clEidE SaNToS dE SoUSa, id 
funcional nº 57200744 / 1, Técnico c, lotado no caMPUS dE alTaMira.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 807319

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 063/2022-UePa
ProcESSo SElETiVo ESPEcial Para oS cUrSoS dE GradUaÇÃo UaB/
UEPa 2022 ModalidadE a diSTÂNcia
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa no uso de suas atri-
buições, em consonância com o regimento Geral da UEPa e o Edital 
09/2022-caPES/MEc, torna públicas as normas e procedimentos para o 
ingresso nos cursos de Graduação desta instituição de Ensino Superior 
na modalidade a distância, a serem ofertados em municípios do Estado do 
Pará, por meio do ProcESSo SElETiVo ESPEcial UaB 2022 (PSE-UaB/
UEPa 2022) para os cUrSoS dE GradUaÇÃo EM licENciaTUra EM ciÊN-
ciaS NaTUraiS - HaBiliTaÇÃo: BioloGia, fÍSica E QUÍMica, licEN-
ciaTUra EM lETraS - lÍNGUa PorTUGUESa e licENciaTUra EM PEda-
GoGia do SiSTEMa UNiVErSidadE aBErTa do BraSil – UaB/caPES, con-
forme lei nº 9.394, de 20/12/1996 e suas alterações dadas pela lei nº 
13.478, de 30/08/2017 e do decreto 8.752 de 09/05/2016.
o Período de solicitação de inscrição é de 06/06/2022 a 23/06/2022.
Mais informações através do Telefone: (91) 3299-2265 e e-mail: pssuab@
uepa.br .
Belém, 02 de junho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 807295
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..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº48/2022/seaster
Processo Nº 2021/1347044
objeto: a aquisição e instalação de Equipamentos necessários para a geração 
de energia solar, a fim de atender a demanda do “PROJETO TROMBETAS DE 
SEGUraNÇa aliMENTar EM coMUNidadES TradicioNaiS dE oriXiMiNá.
Pregão Eletrônico Nº 08/2022 - SEaSTEr
Vigência: 01/06/2022 à 31/05/2023
data da assinatura: 01/06/2022
Unidade orçamentária: 43.101
funcional Programática: 08.244.1505.7678
Natureza da despesa: 3390.39
fontes: 0101
ação detalhada: 267.235
Valor: r$ 332.053,26
contratado: E.J. SaBa loPES EirEli – SaBBaElETro
Endereço: Travessa alferes costa, nº 1680 – PEdrEira, Belém/Pa, cEP: 
66083-108
cNPJ Nº. 37.357.831/0001-25
ordenador: iNocENcio rENaTo GaSPariM

Protocolo: 807409
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 10/2020/seaster
Processo nº 2021/151874
objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.
Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023
data da assinatura: 01/06/2022
Unidade orçamentária: 43.101
funcional Programática: 43.101.08.122.1297.8338
Elemento de despesa: 3390.39
fonte: 0101
ação detalhada: 189.517
Valor mensal: r$ 76.025,44
Valor Global: r$ 912.305,28
contratado: aBraNcHES alMEida EMPrEENdiMrENToS
cNPJ: 21.490.094/0001-02
Endereço: av. Governador José Malcher nº. 1.006, sala 01 B, bairro: Naza-
ré,  Belém/Pa cEP: 66.055-260
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 805938

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 648/2022 – 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/ 656701
rESolVE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
TaliTa MarTiNS araUJo,354662/1,aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo,aNa 
liVia Maia diaS,5895793/1,TÉcNica EM GESTÃo PÚBlica, que se deslo-
cara para alameda campinas,540 Jardim Paulista, São Paulo/SP no período 
de 25/07 a 30/07/2022 com objetivo de capacitação de agentes Públicos.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 f: 0101006357 260029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
31 de maio 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 807276

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo ceas Nº 03/2022 de 23 de FeVereiro de 2022
dispõe sobre a aprovação da Prestação de contas do Primeiro Quadrimes-
tre de 2020 e sobre a reprogramação de saldos do fundo
Estadual de assistência Social - fEaS do ano de 2021.
o coNSElHo ESTadUal dE aSSiSTÊNcia Social - cEaS, em reunião
extraordinária realizada em 23 de fevereiro de 2022, no uso da competên-
cia que lhe conferem a lei n. º 5.940, de 15 de janeiro de 1996 - dispõe so-
bre a Política Estadual de assistência Social no Estado do Pará e dá outras
providências.

coNSidEraNdo o inciso 1º do artigo 15 do regimento interno do cEaS,
rESolVE:
art. 1º aprovar a Prestação de contas do Primeiro Quadrimestre do ano 
de 2020 da Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego 
e rendaSEaSTEr.
art. 2º aprovar a reprogramação do saldo do fundo Estadual de assistên-
cia Social do ano de 2021 da Secretaria de Estado de assistência Social, 
Trabalho, Emprego e renda- SEaSTEr
art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
claudionor da Silva araújo
Presidente do conselho Estadual de assistência Social – cEaS

resoLUÇÃo ceas Nº 07, de 24 de MarÇo de 2022
dispõe sobre a criação de comissão para coordenar o processo eleitoral 
para a representação da sociedade civil no conselho Estadual de assistên-
cia Social - cEaS, gestão 2022-2024.
o coNSElHo ESTadUal dE aSSiSTÊNcia Social - cEaS no uso da com-
petência que lhe conferem o inciso Vii do artigo 11, da lei n. º 5.940, de 
15 de janeiro de 1996 - dispõe sobre a Política Estadual de assistência 
Social no Estado do Pará e dá outras providências, e ainda;
coNSidEraNdo as deliberações da reunião ordinária realizada no dia 24
de março de 2021;
coNSidEraNdo a lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 , lei orgânica
de assistência Social - loaS, que dispõe sobre as competências do conse-
lho de assistência Social;
rESolVE:
art. 1º instituir a comissão Eleitoral para coordenar o processo eleitoral para 
a representação da sociedade civil no conselho Estadual de assistência So-
cial - cEaS, gestão 2022-2024, na forma do art. 7º do regimento interno do 
cEaS, para tratar das atribuições previstas no art. 3º desta resolução.
caPÍtULo i
da NatUreZa e coMPetÊNcia
art. 2º a comissão Eleitoral para coordenar o processo eleitoral para a 
representação da sociedade civil no cEaS, gestão 2022-2024, terá caráter 
temporário, não superior a 6 (seis) meses.
art. 3º a comissão Eleitoral coordenará o processo eleitoral para a representação 
da sociedade civil no cEaS, gestão 2022-2024, e terá competência para:
i - coordenar todo o processo eleitoral até a posse dos conselheiros; e
ii - apresentar relato dos trabalhos desenvolvidos durante o processo
eleitoral, exceto resultado de julgamentos, nas reuniões plenárias do cEaS.
caPÍtULo ii
da coMPosiÇÃo e orGaNiZaÇÃo da coMissÃo
art. 4º a comissão Eleitoral será composta por 3 (tres) conselheiros(as)
exclusivamente da sociedade civil e terá apoio técnico da Secretaria Exe-
cutiva do cEaS.
§1º caberá ao cEaS eleger, em reunião plenária, a comissão Eleitoral.
conselho Estadual de assistência Social do Pará
§2º os membros da comissão Eleitoral, na qualidade de pessoa física ou
jurídica, ficam impedidos de concorrer ao pleito.
§ 3º a comissão Eleitoral coordenará o processo eleitoral até o ato de pos-
se dos novos conselheiros e elegerá, entre seus pares, um presidente e um 
vicepresidente, de segmentos diferentes.
art. 5º a comissão será composta por conselheiros(as) Estaduais , e, caso
não haja número suficiente para compor a Comissão Eleitoral, serão convi-
dados(as) conselhos(as) Municipais de assistência Social os quais indica-
rão seus conselheiros para compor a comissão Eleitoral.
§1º o(a) conselheiro(a) indicado não poderá ser representante de orga-
nizações de usuários, das entidades e organizações da assistência social e 
das entidades e organizações dos trabalhadores do SUaS concorrentes ao 
pleito na eleição do cEaS para a gestão 2022-2024.
§2º a indicação pelo conselho Municipal deverá ser feita ao Presidente do
cEaS, por meio de ofício assinado pelo representante legal, constando os 
seguintes dados do(a) conselheiro(a): nome completo, cPf, endereço, telefo-
ne, endereço eletrônico, referência para contatos e segmento que representa.
Parágrafo único. o mandato do(a) conselheiro(a) no cMaS deverá ser
compatível com o período das atividades do processo eleitoral.
art. 6º Somente serão convidados os conselhos Municipais de assistência
Social que atenderem aos critérios estabelecidos na resolução cNaS/Mc 
Nº 46/2021.
art. 7º as reuniões da comissão Eleitoral serão convocadas pelo cEaS,
mensalmente, observado o prazo previsto no art. 2º, e, extraordinaria-
mente, por requerimento da maioria de seus membros e deliberado pelo 
Presidente do cEaS.
Parágrafo único. as reuniões da comissão Eleitoral serão realizadas da
seguinte forma:
i - presencialmente, em conformidade com o que dispõe o art. 6º, inciso 
iii, do decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019; ou
ii - por videoconferência, com base no disposto no art. 6º, inciso ii, do
decreto nº 9.759, de 2019, e no art. 2º do decreto nº 10.416, de 7 de 
julho de 2020.
art. 8º a comissão Eleitoral instalar-se-á e discutirá as matérias que lhes
forem pertinentes, com a presença da maioria simples de seus membros e será 
subdividida em Equipes de Habilitação e de recursos, para coordenar o processo 
de habilitação dos segmentos de representação da sociedade civil habilitados a 
designar candidato(a), bem como os (as) postulantes a eleitores(as).
caPÍtULo iii
das eQUiPes
art. 9º a Equipe de Habilitação terá as seguintes atribuições:
I - verificar e analisar a documentação dos segmentos de representação da
sociedade civil postulantes à habilitação e emitir parecer;
ii - habilitar os segmentos de representação da sociedade civil postulantes a 
designar candidato(a) pessoa física, bem como os postulantes a eleitor(a); e
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iii - divulgar a relação dos segmentos de representação da sociedade civil
habilitados e não habilitados ao processo de eleição, ou seja, habilitados 
e não habilitados a designar candidato(a), bem como os(as) postulantes 
a eleitor(a).
art. 10. a Equipe de recursos terá as seguintes atribuições:
i - analisar e julgar os pedidos de recursos; e
ii - divulgar as decisões sobre os recursos apresentados.
caPÍtULo iV
das etaPas de Processo eLeitoraL
art. 11. as etapas do processo eleitoral seguirão o calendário publicado no
edital 01/2021, publicado no Diário Oficial da União do dia 21 de outubro 
de 2021, sendo assim descritas:
i - apresentação dos pedidos de habilitação, juntamente com a documenta-
ção, perante a comissão Eleitoral para entidades postulantes a designarem
candidatos(as) ou eleitores(as);
ii - análise dos pedidos de habilitação para entidades postulantes a desig-
narem candidatos (as) ou eleitores (as);
III - publicação no Diário Oficial da União da decisão da Equipe de Habilita-
ção, contendo relação de representantes ou organizações de usuários, das
entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do SUaS
habilitados(as)e não habilitados(as);
iV - análise, julgamento e publicação dos recursos impetrados junto à 
Equipe de recursos;
V - análise dos pedidos de reconsideração das decisões contrárias às deci-
sões da equipe de habilitação caso haja fato novo ou omissão que suscite 
novo parecer; e
VI - publicação no Diário Oficial da União do Ato de Homologação da re-
lação de representantes ou organizações de usuários, das entidades e or-
ganizações de assistência social, e dos trabalhadores do setor, candidatos 
ao pleito como eleitoras e habilitadas para designar candidatos (as), e os 
resultados do julgamento de recurso.
caPÍtULo V
disPosiÇÕes FiNais
art. 12. a comissão Eleitoral encerrará suas atividades às vésperas da as-
sembleia de eleição, onde revisará e lacrará as urnas que serão utilizadas 
durante a votação, bem como rubricará cada uma das cédulas a serem 
utilizadas.
art. 13. a participação do conselheiro na comissão Eleitoral é considerada
prestação de serviço público relevante, não remunerada.
art.14. a assessoria técnica da comissão Eleitoral será exercida pela Se-
cretaria Executiva do cEaS.
art. 15. a comissão apresentará relato das discussões na reunião plenária
do cEaS, para conhecimento e deliberação.
conselho Estadual de assistência Social do Pará Parágrafo único. o rela-
tório final das atividades da Comissão será encaminhado ao plenário do 
cEaS, para conhecimento e deliberação.
art. 16. Esta resolução entra em vigor na data de 03 de janeiro de 2022.
claudionor da Silva araújo Presidente do conselho Estadual de assistência 
Social – cEaS rESolUÇÃo cEaS Nº 09/2022, dE 25 dE aBril dE 2022.
dispõe sobre a aprovação da Prestação de contas do Segundo e Terceiro 
Quadrimestre de 2020.
o coNSElHo ESTadUal dE aSSiSTÊNcia Social - cEaS, em reunião 
extraordinária realizada em 25 de abril de 2022, no uso da competência 
que lhe conferem a lei n. º 5.940, de 15 de janeiro de 1996 - dispõe so-
bre a Política Estadual de assistência Social no Estado do Pará e dá outras 
providências.
coNSidEraNdo o inciso 1º do artigo 15 do regimento interno do cEaS,
rESolVE:
art. 1º aprovar a Prestação de contas do Segundo e Terceiro Quadrimestre do 
exercício financeiro do ano de 2020 do Fundo Estadual de Assistência Social.
art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
claudionor da Silva araújo
Presidente do conselho Estadual de assistência Social – cEaS
MiNUta de resoLUÇÃo Nº. 11/2022 ceas/Pa, de 27 de Maio de 2022.
dispõe sobre a aprovação do regimento eleitoral do processo de escolha 
das entidades da sociedade civil que irão integrar o conselho Estadual de 
assistência Social – cEaS/Pa na gestão 2022/2024.
o coNSElHo ESTadUal dE aSSiSTÊNcia Social – cEaS/Pa, no uso das 
atribuições conferidas pela lei Estadual nº. 5.940, de 15 de janeiro de 1996:
coNSidEraNdo o disposto pelo art. 7º, §3º, da lei Estadual nº. 5.940, de 
15 de janeiro de 1996;
coNSidEraNdo o disposto pelo regimento interno do cEaS/Pa, aprovado 
pela resolução nº. 010/2008/cEaS/Pa, de 29 de agosto de 2008;
coNSidEraNdo a deliberação adotada na reunião extraordinária realizada 
no dia 25 de abril de 2022, que aprovou a minuta de regimento eleitoral 
que disciplinará o processo de escolha das entidades da sociedade civil que 
irão integrar o cEaS/Pa no biênio 2022/2024;
coNSidEraNdo a deliberação na reunião ordinária do cEaS do dia 
21/03/2022 quanto a possibilidade de alteração deste regimento Eleitoral, 
por parte da comissão Eleitoral, para adequá-lo a Termos da lei do SUaS 
quando promulgada, em tramitação sob o Processo administrativo Eletrô-
nico _ PaE 2021/908515.
rESolVE:
art. 1º aprovar o regimento eleitoral para a escolha das entidades da so-
ciedade civil que irão integrar o conselho Estadual de assistência Social 
– cEaS/Pa no biênio 2022/2024.
•1º As etapas, eventos, períodos e prazos do processo eleitoral estarão 
estabelecidos no anexo i deste regimento, tendo o acompanhamento e a 
fiscalização do Ministério Público do Estado.

caPÍtULo i
da coMissÃo eLeitoraL
art. 2º a comissão eleitoral é aquela composta pelos membros designados 
pela resolução cEaS Nº 011/2022, de 25 de maio de 2022, para coordenar 
todo o processo de escolha das entidades da sociedade civil até a posse dos 
novos membros, em conformidade com o disposto pelo art. 7º, parágrafo 
único, do regimento interno do cEaS/Pa.
art. 3º São atribuições da comissão Eleitoral:
i - verificar e analisar a documentação dos segmentos de representação da 
sociedade civil postulantes à habilitação e emitir parecer;
ii - habilitar os segmentos de representação da sociedade civil postulantes 
à habilitação, bem como os postulantes a eleitor, caso atendidas as exigên-
cias dispostas neste regimento Eleitoral;
iii - divulgar a relação dos segmentos de representação da sociedade civil, 
habilitados e não habilitados ao processo de eleição, bem como os postu-
lantes a eleitor;
iV - analisar e julgar os pedidos de recursos sobre a decisão de habilitação;
V - divulgar as decisões sobre os recursos apresentados pelos segmentos 
de representação da sociedade civil sobre as decisões de habilitação.
Vi - cumprir e fazer cumprir este regimento Eleitoral, as normas do cEaS/
Pa e demais disposições legais aplicáveis;
Vii – adequar este regimento eleitoral em conformidade com a lei do 
SUaS após promulgada,
Viii - executar outras atividades correlatas.
Parágrafo único: Os membros da Comissão Eleitoral ficam impedidos de 
concorrer ao pleito eleitoral sob sua responsabilidade.
art. 4º. os trabalhos da comissão Eleitoral serão apoiados pela Secretaria 
Executiva do cEaS/Pa.
Parágrafo único. a comissão Eleitoral poderá solicitar a colaboração e o 
apoio técnico de servidores integrantes do quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda - SEaSTEr.
caPÍtULo ii
da HaBiLitaÇÃo
art. 5º os segmentos de representação da sociedade civil deverão indicar o 
segmento a que pertencem para habilitação, observados seu estatuto e re-
latório de atividades, obedecendo às legislações e normas que regulamen-
tam cada segmento, conforme distribuição abaixo, baseada no quantitativo 
de vagas disposto pelo art. 7º, da lei Estadual nº. 5.940/1996:
i - 03 (três) representantes das entidades e organizações de assistência social;
ii - 03 (três) representantes de trabalhadores da área da assistência social.
iii - 03 (três) representantes de usuários ou de organizações de usuários 
da assistência social;
•1º São consideradas entidades e organizações de assistência social todas 
aquelas abrangidas pelo art. 3º da loaS, as que atuam com atendimento, 
assessoramento, defesa e garantia de direitos.
•2º São representantes dos trabalhadores da área da assistência social 
todas as formas de organização de trabalhadores do setor como: associa-
ções de trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, centrais sin-
dicais, fóruns de trabalhadores, que organizam, defendem e representam 
os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na política 
de assistência social, conforme preconizado na lei orgânica da assistência 
Social - loaS, na Política Nacional de assistência Social - PNaS e no Siste-
ma Único da assistência Social – SUaS, conforme estabelece a resolução 
nº. 006/2015/cNaS.
•3º Os conselhos federais e regionais de profissões regulamentadas não 
poderão concorrer nas vagas não governamentais, por não serem entes da 
sociedade civil, mas sim entes de natureza autárquica, como já decidido 
pelo Supremo Tribunal federal.
•4º São considerados usuários da assistência social os cidadãos, sujeitos 
de direitos e coletivos que se encontram em situações de vulnerabilidade 
e riscos social e pessoal, que acessam os serviços, programas, projetos, 
benefícios e transferência de renda no âmbito da Política Pública de as-
sistência Social e no Sistema Único de assistência Social (SUaS).b São 
organizações de usuários da assistência social todos os sujeitos coletivos 
que expressam diversas formas de organização e de participação, carac-
terizadas pelo protagonismo do usuário, conforme estabelece a resolução 
nº. 011/2015cNaS.
•5º Os segmentos de representação da sociedade civil devem indicar a sua 
condição enquanto candidatos ou eleitores no ato do pedido de habilitação 
e a qual segmento pretende concorrer.
•6º É vedada a representação de mais de um segmento de representação 
da sociedade civil pelo mesmo representante na assembleia de Eleição.
•7º O quantitativo de vagas elencados nos incisos I, II e III deste artigo 
poderão ser alterado para 04 (quatro) por segmentos, conforme inciso Vii 
do artigo 3º deste regimento Eleitoral
art. 6º. Poderão requerer habilitação ao processo eleitoral, na condição de 
eleitoras ou candidatas, as entidades de usuários ou de organizações de 
usuários da assistência social, as entidades e organizações de assistência 
social e as organizações dos trabalhadores da área da assistência social, 
que atuem em âmbito estadual.
Parágrafo único: Entende-se como âmbito estadual, para os fins do dispos-
to neste artigo, aquele que compreenda no mínimo dois Municípios dentro 
do Estado, nos quais atua a entidade da sociedade civil, conforme dispõe o 
art. 15, parágrafo único, do regimento interno do cEaS/Pa.
art. 7º o envio da solicitação de inscrição ao processo de habilitação das 
entidades da sociedade civil disciplinado por esta resolução deverá atender 
ao calendário aprovado pela comissão Eleitoral disposto no aNEXo i, que 
acompanha este regimento, valendo para tanto a data de postagem quan-
to a do protocolo de entrega à secretaria executiva do cEaS, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos:
i - para as entidades e organizações de assistência social, conforme previs-
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to no inciso i, do art. 3º desta resolução:
1.a) Estatuto da entidade ou organização em vigor, devidamente registra-
do em cartório;
2.b) ata de eleição e posse da última diretoria, registrada em cartório;
3.c) relatórios de atividades referentes aos dois últimos anos de gestão;
4.d) comprovante de inscrição no conselho Municipal de assistência So-
cial - cMaS onde compreenda a sede da entidade ou onde possua o maior 
número de serviços;
5.e) comprovante de inscrição de projetos, programas ou serviços no 
cMaS diverso do município-sede da entidade;
6.f) requerimento de habilitação, devidamente assinado por seu represen-
tante legal, e indicando a que segmento pretende concorrer;
7.g) declaração de funcionamento, assinado pelo representante legal da entidade;
8.h) comprovante do cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - cNPJ;
9.i) endereço completo, telefone, e-mail e pessoa de contato e outras in-
formações importantes para contato em tempo hábil.
ii - para as entidades e organizações dos trabalhadores do SUaS, previstas 
no inciso ii do art. 3º desta resolução:
1.a) cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;
2.b) cópia do Estatuto Social ou ato constitutivo da entidade ou organiza-
ção em vigor e registrado em cartório;
3.c) requerimento de habilitação, devidamente assinado pelo representan-
te legal da entidade ou organização ou um de seus representantes legais;
4.d) relatórios de atividades referentes aos dois últimos anos de gestão;
5.e) publicações ou outras formas de comunicação desenvolvidas como meio 
de comprovação da abrangência e/ou atuação institucional da entidade.
6.f) comprovante do cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – cNPJ, quando possuir;
iii - para os representantes dos usuários da assistência social, previstos no 
inciso iii do art. 3º desta resolução:
1.a) requerimento de habilitação, devidamente assinado pelo represen-
tante do grupo ou movimento;
2.b) atas ou relatórios de reuniões;
3.c) publicações ou outras formas de comunicação desenvolvidas como meio 
de comprovação da abrangência e/ou atuação institucional da entidade.
4.d) histórico do grupo,
iV - para as organizações de usuários da assistência social, previstos no 
inciso iii do art. 3º desta resolução:
1.a) requerimento de habilitação, devidamente assinado por seu represen-
tante legal, indicando a que segmento pretende concorrer;
2.b) atas ou relatórios de reuniões;
3.c) comprovante do cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – cNPJ, quando 
possuir;
4.d) publicações ou outras formas de comunicação desenvolvidas como meio 
de comprovação da abrangência e/ou atuação institucional da entidade.
5.e) relatórios de atividades referentes aos dois últimos anos de gestão;
6.f) declaração de funcionamento, assinado pelo representante legal da 
organização;
7.g) endereço completo, telefone, e-mail e pessoa de contato e outras 
informações importantes para contato em tempo hábil.
•1º. O pedido de habilitação, com a documentação necessária, poderá ser 
encaminhado pelos correios com aviso de recebimento à comissão Eleito-
ral localizada no edifício-sede do cEaS/Pa, na av. almirante Barroso, nº 
1765 – Marco - cEP 66093-020, Belém-Pa, ou protocolado diretamente na 
secretaria executiva do cEaS/Pa, localizada no mesmo endereço, no horá-
rio das 08h00 às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, nos dias úteis.
•2º. Os documentos referidos neste artigo deverão ser apresentados em 
seus originais ou em cópias autenticadas em cartório, por servidor público 
no ato do recebimento ou por advogado regulamente inscrito na oaB.
art.8º observados os prazos, datas e períodos constantes do calendário 
eleitoral, a comissão Eleitoral analisará os pedidos de habilitação e publica-
rá a relação das entidades habilitadas ou não ao processo eleitoral.
Parágrafo único: os motivos da inabilitação das entidades participantes do 
processo eleitoral deverão ser devidamente expostos pela comissão eleito-
ral, que dará ciência do inteiro teor dessa decisão as entidades inabilitadas 
por meio eletrônico devidamente assinado (email).
caPÍtULo iii
dos recUrsos
art. 9º das decisões da comissão Eleitoral quanto ao resultado da etapa 
de habilitação caberá recurso de caráter revisional, na forma de "pedido de 
reconsideração", ficando vedada a apresentação de documentos exigidos 
da etapa habilitatória.
•1º Os recursos constituem-se em manifestações contrárias ao enten-
dimento e decisões da comissão Eleitoral e podem ser apresentados de 
forma eletrônica ou protocolados através de pedido escrito e assinado, 
contendo a indicação da decisão sobre a qual é solicitada a revisão e os 
fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido recursal.
•2º Os recursos deverão ser entregues à secretaria executiva do CEAS, di-
rigidos à comissão Eleitoral, e quando enviados por meio eletrônico deverá 
ser encaminhado ao email: ceas2013pa@gmail.com.
•3º Somente os recursos apresentados no prazo estabelecido no calen-
dário eleitoral serão considerados tempestivos. os recursos apresentados 
fora desse prazo não serão conhecidos pela comissão Eleitoral.
art. 10 as decisões da comissão Eleitoral, devidamente motivadas, a res-
peito dos recursos serão comunicadas diretamente à parte interessada, por 
escrito ou por meio eletrônico, sendo obrigatório também a sua publicação 
em organismo oficial de imprensa.
Parágrafo único: a comissão não poderá apresentar em sua decisão do re-
curso, vícios novos para o indeferimento daqueles já apresentados quando 
da avaliação documental.

caPÍtULo iV
da asseMBLeia eLeitoraL
art. 11º a eleição das representações da sociedade civil no cEaS/Pa será 
realizada mediante a instalação da assembleia Eleitoral, cujos trabalhos 
serão coordenados por uma Mesa coordenadora composta pelos membros 
da comissão Eleitoral, tendo o acompanhamento e a fiscalização do Minis-
tério Público do Estado.
Parágrafo único: as deliberações da assembleia Eleitoral serão publicadas 
no Diário Oficial do Estado.
art. 12º São atribuições da assembleia Eleitoral:
i – instalação dos trabalhos;
ii - credenciamento dos eleitores e das entidades ou representações can-
didatas habilitadas ao pleito;
iii - leitura do regimento Eleitoral;
iV - coleta e totalização dos votos;
V - lavratura e assinatura da ata da sessão, que deverá conter, obrigatoria-
mente, dentre outros registros, a lista das entidades eleitas e o registro da 
presença do representante do Ministério Público Estadual.
Parágrafo único: na impossibilidade de vir o representante legal da entida-
de para a assembleia de eleição este deverá encaminhar um oficio da insti-
tuição, indicando seu representante, o qual será protocolado no momento 
do credenciamento.
art. 13. o processo de votação ocorrerá da seguinte forma:
i – os votos serão depositados em 03 (três) urnas, distribuídas da seguinte forma:
1.a) 01 (uma) urna para os votos do segmento dos usuários e organizações 
de usuários;
2.b) 01 (uma) urna para os votos do segmento das entidades e organiza-
ções de assistência social;
3.c) 01 (uma) urna para os votos do segmento dos trabalhadores da área 
da assistência social.
ii - cada representante receberá uma cédula com o nome das entidades 
habilitadas ao pleito, na qual poderá assinalar o nome de até 03 (três) 
entidades representativas do seu segmento. o representante que votar em 
entidade distinta do segmento que compõe terá o voto anulado;
iii - Serão eleitas para cada segmento as três instituições que receberem 
o maior número de votos;
iV - No caso de empate, serão adotados os seguintes critérios:
1.a) vencerá a disputa a entidade que comprovar atuação no maior núme-
ro de municípios;
2.b) insistindo o empate, vencerá disputa a entidade que comprovar maior 
tempo de atuação, a partir da data de sua fundação;
3.c) permanecendo o empate, será feito sorteio entre as entidades empatadas.
V - no caso de número de entidades habilitadas por segmento for equiva-
lente ao numero de vagas disponíveis na eleição, as entidades habilitadas 
serão eleitas por aclamação.
ParaGrafo ÚNico: conforme inciso Vii do artigo 3º deste regimento 
Eleitoral, poderá ser assinalado  o nome de até 04 (quatro) entidades re-
presentativas do seu segmento.
caPÍtULo V
das disPosiÇÕes FiNais
Art. 14. As entidades eleitas deverão observar os prazos fixados no calen-
dário eleitoral para indicarem o nome de seus representantes titulares e 
suplentes. o não cumprimento do prazo implicará a ascensão ao cargo das 
entidades suplentes, obedecendo à ordem decrescente da eleição.
art. 15. os conselheiros representantes da sociedade civil eleitos serão 
nomeados pelo chefe do Poder Executivo Estadual, na forma da lei, sendo 
o ato publicado no Diário Oficial do Estado.
art. 16. a responsabilidade pela realização do processo eleitoral e por seu 
resultado é da Comissão Eleitoral, observado o papel fiscalizador atribuído 
ao Ministério Público do Estado.
art. 17. os casos omissos serão resolvidos pela comissão Eleitoral e pelo 
Plenário do cEaS/Pa.
art. 18. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 27 de maio de 2022.
claudionor da Silva araujo
Presidente do cEaS/Pa
anexo i – calendário do Processo eleitoral 

 Fases do Processo eLeitoraL do ceas PerÍodo 2022

1.

inscrição para habilitação ao processo eleitoral de escolha das Entidades 
para composição do conselho Estadual de assistência Social – cEaS, a 

ser encaminhada à comissão Eleitoral, no endereço: Secretaria Executiva 
do cEaS, av. almirante Barroso, nº 1765 – Marco - cEP 66093-020 - 
Belém – Pará,fone (91) 3233-2471  E- mail: ceas2013pa@

gmail.com

06 de junho a 05 de julho de 2022, 
nos dias úteis e no horário das 08h às 

12h e das 14h às 17h.
 

2. análise e decisão sobre os pedidos de inscrições/habilitações pela 
comissão Eleitoral

04 a 07 de julho de 2022, de 08h às 
12h e das 14h às 17h

3.

divulgação do resultado da etapa de habilitação, mediante a publicação 
no site da Secretaria de assistência Social, Trabalho Emprego e renda/

SEaSTEr, da relação das representações de Trabalhadores, usuários, das 
entidades ou organizações habilitadas;

08 de julho de 2022, a divulgação 
será interna e no site da SEaSTEr.

4. apresentação de recursos quanto aos resultados à etapa de habilitação; 11 e 12 de julho de 2022, de 08h às 
12h e das 14h às 17h

5. apreciação e julgamento dos recursos apresentados quanto à etapa de 
habilitação, pela comissão Eleitoral;

13 e 14 de julho de 2022, de 08h às 
12h e das 14h às 17h

6. Publicação no Diário Oficial do Estado do ato de homologação da relação 
de habilitados/as como eleitoras/es e/ou candidatas/os. até 20 de julho de 2022

7. realização da assembleia de Eleição do cEaS/Pa 22 de julho de 2022, de 08h às 12h

8. divulgação dos resultados da eleição e publicação no site da Secretaria 
de assistência Social, Trabalho Emprego e renda/SEaSTEr, e

25 de julho de 2022, a divulgação 
será interna e no site da SEaSTEr.
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09. indicação pelas entidades escolhidas, dos nomes de seus representantes, 
titulares e suplentes. 26 de julho de 2022

10.
Nomeação dos conselheiros representantes de entidades da sociedade 
civil com assento no cEaS, eleitos para o Biênio 2022/2024, pelo chefe 
do Executivo Estadual e publicação do ato no Diário Oficial do Estado.

até 02 de agosto de 2022

11 Posse da Nova Gestão, Eleição da Mesa diretora e aprovação do crono-
grama da reunião mensal ordinária para o ano de 2022. 11 de agosto de 2022.

aNeXo – ii - a
reQUeriMeNto de HaBiLitaÇÃo
Para eNtidades e orGaNiZaÇÕes de assistÊNcia sociaL 
caNdidato(a) e eLeitor(a)
À comissão Eleitoral,
 fundamentado nos dispositivos da resolução cNaS/Mc nº 46, de 20 de 
outubro de 2021, venho pelo presente requerer HaBiliTaÇÃo ao Pro-
cESSo ElEiToral da SociEdadE ciVil No cNaS – GESTÃo 2022-2024.
1.Nome da Entidade/organização:
_________________________________________________________ 
Presidente: _________________________________________________ 
cNPJ: _____________________
Endereço: __________________________________________________ 
Telefone: (____) __________________ Endereço Eletrônico: __________
Referência para contatos: (nome, qualificação, telefone e e-mail)
 __________________________________________________________
1. Habilitação:
condição: (campo obrigatório. Escolha apenas uma alternativa)
(  ) Eleitor(a)
( ) candidato(a)
  local ________________________, ____ de _____________ de 2022.
____________________________________________
(assinatura do representante legal)
(Identificação e qualificação de quem assina o documento)
 ________________________________________
 assinatura do(a) candidato(a) ou eleitor(a) designado(a)

aNeXo – ii - B
reQUeriMeNto de HaBiLitaÇÃo
Para eNtidades e orGaNiZaÇÕes de traBaLHadores do sUas 
caNdidato(a) e eLeitor(a)
À comissão Eleitoral,
fundamentado nos dispositivos da resolução cNaS/Mc nº 46, de 20 de ou-
tubro de 2021, venho pelo presente requerer HaBiliTaÇÃo ao ProcESSo 
ElEiToral da SociEdadE ciVil No cNaS – GESTÃo 2022-2024.
1. Nome da Entidade/organização: ______________________ 
Presidente: __________________________________
cNPJ:_____________ Endereço: _______________________________ 
Telefone: (____) __________________ Endereço Eletrônico: 
___________________________ referência para contatos: (nome e qua-
lificação, telefone e e-mail) ______________________ ______________
1. Habilitação: condição: (campo obrigatório. Escolha apenas uma 
alternativa)
( ) Eleitor(a)
( ) candidato(a)
local ________________________, ____ de _____________ de 2022.
____________________________________________
(assinatura do representante legal)
(Identificação e qualificação de quem assina o documento)
________________________________________
assinatura do(a) candidato(a) ou eleitor(a) designado(a)

aNeXo – ii - c
reQUeriMeNto de HaBiLitaÇÃo
Para orGaNiZaÇÃo de UsUÁrios caNdidato(a) e eLeitor(a)
 À comissão Eleitoral,
fundamentado nos dispositivos da resolução cNaS/Mc nº 46, de 20 de ou-
tubro de 2021, venho pelo presente requerer HaBiliTaÇÃo ao ProcESSo 
ElEiToral da SociEdadE ciVil No cNaS – GESTÃo 2022-2024.
1. Nome da Entidade/organização:__________________________
Presidente: _________________________________________ 
cNPJ: ___________________
Endereço:__________________________________________________
Telefone: (____) ________________Endereço Eletrônico: __________
Referência para contatos: (nome e qualificação, telefone e e-mail)
__________________________________________________________
1. Habilitação: condição: (campo obrigatório. Escolha apenas uma 
alternativa)
 ( ) Eleitor(a)
 ( ) candidato(a)
local ________________________, ____ de _____________ de 2022.
____________________________________________
(assinatura do representante legal)
(Identificação e qualificação de quem assina o documento)
________________________________________
assinatura do(a) candidato(a) ou eleitor(a) designado(a)

aNeXo – ii - d
reQUeriMeNto de HaBiLitaÇÃo
Para rePreseNtaNte de UsUÁrios caNdidato(a) e eLeitor(a)
 À comissão Eleitoral,
fundamentado nos dispositivos da resolução cNaS/Mc nº 46, de 20 de ou-
tubro de 2021, venho pelo presente requerer HaBiliTaÇÃo ao ProcESSo 
ElEiToral da SociEdadE ciVil No cNaS – GESTÃo 2022-2024.
1. a) Nome do Grupo, associação, movimento social, fórum, rede 
ou outras denominações de representação de usuário da política de assis-
tência social: ________________________________________________ 
Presidente:__________________________________________________
Endereço:_____________________________________ 
Telefone: (____) _______________ Endereço Eletrônico: 
______________________________ referência para contatos: (nome e 
qualificação, telefone e e-mail) __________________________________
1.b) Nome completo do candidato(a) e Eleitor(a): ______________________ 
cPf:___________________________________
1. Habilitação: condição: (campo obrigatório. Escolha apenas uma 
alternativa)
 ( ) Eleitor(a)
( ) candidato(a)
local _____________________, data ____ de _____________ de 2022.
_________________________________________________
(Assinatura do Representante Legal) (Identificação e qualificação de quem 
assina o documento)
__________________________________________________
assinatura do(a) candidato(a) ou eleitor(a) designado(a)

aNeXo iii
decLaraÇÃo de FUNcioNaMeNto
Segmento Entidades, Trabalhadores e organização de Usuários na condi-
ção de candidato(a)
DECLARO, para os devidos fins, que o/a (nome da entidade/organização) 
_________________________________________________, com sede 
(endereço) ______________________________________________, na 
cidade de ___________________, Estado (Uf)____, portadora do cNPJ nº 
__________________________, está em pleno e regular funcionamento, 
desde (data de fundação) _________/_________/__________, cumprin-
do regularmente as suas finalidades estatutárias, sendo a sua Diretoria 
atual, com  mandato de ____/____/___ a ____/____/___, constituída dos 
seguintes membros, de acordo com ata de eleição e posse:
Presidente (nome completo): ______________ Nº do rG: _____________, 
Órgão expedidor: __________________, cPf: ___________________ 
Endereço residencial: _________________________________________
________________________________ E-mail: ____________________
Vice-presidente ou cargo equivalente (nome completo):____ Nº do rG: 
__________________, Órgão expedidor: _______________________, 
cPf: ___________________ Endereço residencial: __________________ 
E-mail: ____________________________________________________
Secretário(a) ou cargo equivalente (nome completo):
__________________________________________________________
Nº do rG: __________________, Órgão expedidor: _____________, 
cPf: ___________________________ Endereço residencial: 
_______________________________ E-mail: ____________________
dEclaro, em complemento, que a entidade ou organização acima identi-
ficada desenvolve suas atividades institucionais, há no mínimo dois anos, 
nas seguintes regiões geográficas e, nos estados ou Distrito Federal (citar): 
_____________________, __________________, _________________, 
___________________, ___________________.
(local) __________________, (data) _____ de ____________, de 2022.
______________________________________________
(assinatura do representante legal)
(Identificação de quem assina e qualificação

aNeXo iV
decLaraÇÃo de recoNHeciMeNto de eXistÊNcia e atUaÇÃo
Para rePreseNtaNte de UsUÁrios
DECLARO, para os devidos fins, que o/a (nome do grupo, associação, mo-
vimento social, fórum, rede ou outras denominações de representação de 
usuário da política de assistência so
cial) __________________________________________, com sede 
(endereço) _______________________________________________
__, na cidade de (nome do Município) ____________________, Estado 
(Uf) _______, exerce suas atividades de assistência social cumprindo 
regularmente as suas finalidades, desde (data de início das atividades) 
__________________, sendo seus representantes legitimados, com fun-
damento nas definições da Resolução CNAS nº 11, de 23 de setembro de 
2015 e documentos constitutivos ou relatório de reunião, pelo período de 
mandato de ____/____/___ a ____/____/___, composto pelos seguintes 
membros:
representante 1:
Nome completo: ___________________________________________
Número do rG: _____________, Órgão expedidor: ______________, 
cPf: ________________
Endereço residencial: ________________________________________
cargo/função/ativida
de:________________________________________________________
representante 2:
 Nome completo: _____________________________________________
Número do rG: _______________, Órgão expedidor: ____________, 
cPf: ________________
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Endereço residencial: ________________________________________
cargo/função/atividade:______________________________________
representante 3:
 Nome completo: ____________________________________________
Número do rG: ________, Órgão expedidor: __________, cPf: _________
Endereço residencial: ________________________________________
_ cargo/função/atividade: _____________________________________
(local) __________________, (data) _____ de ____________, de 2022.
_____________________________________
(Identificação e qualificação de quem assina)
assinatura do (a) Presidente do conselho Municipal ou órgão gestor da 
assistência social de âmbito municipal, ou coordenador de craS ou crEaS.

aNeXo iV
ForMULÁrio de desiGNaÇÃo coMo caNdidatos (as) e eLei-
tores(as)
todos os seGMeNtos
 À comissão Eleitoral, conforme disposto na resolução cNaS/Mc nº 46, 
de 20 de outubro de 2021, venho designar o(a) senhor(a) _____________
_________________________________, para representação desta enti-
dade/organização/representante de usuários postulante à participação no 
processo eleitoral para a gestão 2022-2024, na condição de:
( ) candidato(a) ou
( ) eleitor(a), __________________________________.
dEclaro que a pessoa designada participa das atividades desta entidade/
organização na qualidade de ____________________________________
___ (esclarecer vínculo).
dEclaro que a pessoa designada participa do grupo/movimento/fórum/
associação na qualidade de _____________________________________
__ (esclarecer vínculo).
representante:
Nome comple
to:____________________________________________________
Nº do rG: _______________, Órgão expedidor: _______________, cPf: 
________________ Título de Eleitor: _________________
Endereço residencial: ________________________________________
__________________________________________________________
Telefone: ( ) ____________ ; E-mail: ______________________________
(local) __________________, (data) _____ de ____________, de 2022.
____________________________________________
(Identificação e qualificação de quem assina)
(assinatura do representante legal)
____________________________________________
assinatura da pessoa designada como candidato(a) ou eleitor(a

aNeXo Vi
 decLaraÇÃo Para caNdidatos(as) e eLeitores(as) orGaNi-
ZaÇÃo de UsUÁrios
decLaraÇÃo
DECLARO, para os devidos fins, que o/a  (nome da entidade/organiza-
ção)____________, com sede em  (endereço) _____________na cida-
de de ___________________, Estado (Uf)____, portadora do cNPJ nº
________________________________, é uma organização de usuários 
que congrega as pessoas destinatárias da Política de assistência Social, de 
acordo com a resolução cNaS N° 11, de 23 de setembro de 2015, e não é 
detentora Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS.
(local) __________________, (data) _____ de ____________, de 2022.
______________________________________________
(assinatura do representante legal)
(Identificação de quem assina e qualificação) (CPF)

aNeXo Vii
Lista de VeriFicaÇÃo eNtidades oU orGaNiZaÇÕes de assis-
tÊNcia sociaL
1.a) Quanto ao Enquadramento:
[ ] abrangida pelo art. 3º da loaS, que prestam serviços, conforme as re-
soluções Nº 109, de 11 de novembro de 2009, Nº 33, de 28 de novembro 
de 2011, Nº 34, de 28 de novembro de 2011, do cNaS, bem como as que 
atuam com assessoramento e defesa e garantia de direitos, conforme a 
resolução cNaS Nº 27, de 19 de setembro de 2011 e resolução cNaS Nº 
14/2014, do cNaS;
[ ] inscrita ou comprova solicitação de inscrição no cadastro Nacional de 
Entidades de assistência Social – cNEaS;
[ ] desenvolver suas atividades há, no mínimo, dois anos em pelo menos 
dois municípios do Estado do Pará;
[ ] Não fazer parte da comissão Eleitoral para a representação da socieda-
de civil na gestão 2022-2024 do cEaS;
[ ] indicou o segmento a que pertencem para habilitação, observados seu 
estatuto e relatório de atividades;
[ ] indicou sua condição enquanto candidatos(as) ou eleitores(as) no ato 
do pedido de habilitação.
1.b) documentação para candidatos(as):
[ ] requerimento de habilitação, conforme anexo ii-a desta resolução, 
devidamente assinado por seu representante legal e pelo(a) candidato(a) 
designado(a), indicando sua condição de habilitada a designar candida-
to(a) e o seu segmento;
[ ] cópia do comprovante de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - cNPJ;
[ ] formulário de designação da pessoa física a ser eleita, conforme o 
anexo iV, devidamente assinado pelo representante legal e pelo(a) can-
didato(a) designado(a);
[ ] Cópia de documento oficial com foto do(a) candidato(a) designado(a);

[ ] declaração de funcionamento, conforme anexo iii desta resolução, assinado 
pelo representante legal da entidade ou organização, conforme modelo;
[ ] comprovante de cadastramento no cadastro Nacional de Entidades de 
assistência Social – cNEaS ou documento, físico ou digital, que comprove 
seu cadastro;
[ ] Para as entidades de atendimento: cópia do documento de inscrição 
em pelo menos metade mais um dos conselhos municipais de assistência 
social dos estados que atuem, observado o mínimo de dois estados ou em 
um estado e no distrito federal;
[ ] Para as entidades de assessoramento, defesa e garantia de direitos: 
cópia de inscrição do cMaS da cidade da sua Sede;
[ ] cópia do Estatuto Social ou ato constitutivo da entidade ou organização 
em vigor e;
[ ] cópia da ata de eleição da atual diretoria;
[ ] cópia da ata ou termo de posse da atual diretoria;
[ ] cópia do relatório de atividades dos dois últimos exercícios, que comprove 
a atuação em âmbito nacional de acordo com a resolução cNaS Nº 14/2014
1.c) documentos (somente) para Eleitores(as):
[ ] requerimento de habilitação, conforme anexo ii-a desta resolução, 
devidamente assinado por seu representante legal e pelo(a) eleitor(a) 
designado(a), indicando sua condição de habilitada a designar eleitor(a) 
e o seu segmento;
[ ] cópia do comprovante de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – cNPJ;
[ ] formulário de designação do eleitor(a) designado(a), conforme o anexo V, 
devidamente assinado pelo representante legal e pelo eleitor(a) designado(a);
[ ] Cópia de documento oficial com foto do eleitor(a) designado(a);
[ ] declaração de funcionamento, conforme anexo iii desta resolução, assinado 
pelo representante legal da entidade ou organização, conforme modelo;
[ ] comprovante de cadastramento no cadastro Nacional de Entidades de 
assistência Social – cNEaS ou apresente documento físico ou digital que 
comprove a solicitação de inclusão neste cadastro;
[ ] Para as entidades de atendimento: cópia do documento de inscrição 
em pelo menos metade mais um dos conselhos municipais de assistência 
social dos estados que atuem, observado o mínimo de dois estados ou em 
um estado e no distrito federal;
[ ] Para as entidades de assessoramento, defesa e garantia de direitos: 
cópia de inscrição do cMaS da cidade da sua Sede;
[ ] cópia do Estatuto Social ou ato constitutivo da entidade ou organização 
em vigor; [ ] cópia da ata de eleição da atual diretoria;
[ ] cópia da ata ou termo de posse da atual diretoria;
[ ] cópia do relatório de atividades dos dois últimos exercícios, de acordo 
com a resolução cNaS Nº 14/2014
rePreseNtaNtes de UsUÁrios da assistÊNcia sociaL
1.a) Quanto ao Enquadramento:
[ ] congrega pessoas destinatárias da Política de assistência Social, de acordo 
com a resolução cNaS N° 11, de 23 de setembro de 2015, desde que não 
sejam detentoras do cadastro nos conselhos de assistência Social nem de-
tentoras do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social;
[ ] desenvolver suas atividades há, no mínimo, dois anos em pelo menos 
dois municípios do Estado do Pará;
[ ] Não fazer parte da comissão Eleitoral para a representação da socieda-
de civil na gestão 2022-2024 do cEaS;
[ ] indicou o segmento a que pertencem para habilitação, observados seu 
estatuto e relatório de atividades;
[ ] indicou sua condição enquanto candidatos(as) ou eleitores(as) no ato 
do pedido de habilitação.
1.b) documentação para candidatos(as):
[ ] requerimento de habilitação, conforme anexo i-d desta resolução, 
devidamente assinado por seu representante legal e pelo(a) candidato(a) 
designado(a), indicando sua condição de habilitada a designar candida-
to(a) e o seu segmento;
[ ] formulário de designação da pessoa física a ser eleita, comprovando 
vinculação com este grupo, movimento ou fórum, conforme anexo iV desta 
resolução, devidamente assinado pelo representante legal e pelo(a) can-
didato(a) designado(a);
[ ] Cópia de documento oficial com foto do(a) candidato(a) designado(a);
[ ] declaração de reconhecimento de existência e atuação, expedida pelo 
conselho ou órgão gestor da assistência social municipal, estadual ou do 
distrito federal, podendo ser assinado pelo secretário, ou pelo coordena-
dor da respectiva unidade de serviço socioassistencial, conforme anexo iV 
desta resolução.
[ ] declaração que a Entidade não é portadora do cEBaS conforme anexo Vi.
1.c) documentos (somente) para Eleitores(as):
[ ] requerimento de habilitação, conforme anexo ii-d desta resolução, 
devidamente assinado pelo seu representante legal da organização, Gru-
po, movimento ou fórum e pelo(a) eleitor(a) designado(a), indicando sua 
condição de habilitada a designar eleitor(a) e o seu segmento;
[ ] documento com a indicação de seu representante para participação na 
assembleia de Eleição do cEaS, comprovando sua vinculação com este 
grupo, movimento ou fórum conforme anexo V desta resolução;
[ ] declaração de reconhecimento de existência e atuação, expedida pelo 
conselho ou órgão gestor da assistência social municipal, estadual ou do 
distrito federal, podendo ser assinado pelo secretário, ou pelo coordena-
dor da respectiva unidade de serviço socioassistencial, conforme anexo iV 
desta resolução
[ ] declaração que a Entidade não é portadora do cEBaS conforme anexo Vi
orGaNiZaÇÃo de UsUÁrios da assistÊNcia sociaL
1.a) Quanto ao Enquadramento:
 [ ] congrega pessoas destinatárias da Política de assistência Social, de acordo 
com a resolução cNaS N° 11, de 23 de setembro de 2015, desde que não 
sejam detentoras do cadastro nos conselhos de assistência Social nem de-
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tentoras do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social;
[ ] desenvolver suas atividades há, no mínimo, dois anos em pelo menos 
dois municípios do Estado do Pará;
[ ] Não fazer parte da comissão Eleitoral para a representação da socieda-
de civil na gestão 2022-2024 do cEaS;
[ ] indicou o segmento a que pertencem para habilitação, observados seu 
estatuto e relatório de atividades;
[ ] indicou sua condição enquanto candidatos(as) ou eleitores(as) no ato 
do pedido de habilitação.
1.b) documentação para candidatos(as):
[ ] requerimento de habilitação, conforme anexo i-c desta resolução, de-
vidamente assinado por seu representante legal e pelo(a) candidato(a) 
designado(a), indicando sua condição de habilitada a designar candida-
to(a) e o seu segmento;
[ ] cópia do comprovante de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - cNPJ; [ ] formulário de designação da pessoa física a ser eleita, 
conforme o anexo iV, devidamente assinado pelo representante legal e 
pelo(a) candidato(a) designado(a);
[ ] Cópia de documento oficial com foto do(a) candidato(a) designado(a);
[ ] declaração de funcionamento, conforme anexo iii desta resolução, 
assinado pelo representante legal da organização;
[ ] cópia do Estatuto Social ou ato constitutivo da organização em vigor;
[ ] cópia da ata de eleição da atual diretoria;
[ ] cópia da ata ou termo de posse da atual diretoria;
[ ] relatório de atividades, conforme resolução cNaS Nº 11, de 23 de 
setembro de 2015, assinado pelo representante legal.
1.c) documentos (somente) para Eleitores(as):
[ ] requerimento de habilitação, conforme anexo ii-c desta resolução, 
devidamente assinado pelo seu representante legal da organização, Gru-
po, movimento ou fórum e pelo(a) eleitor(a) designado(a), indicando sua 
condição de habilitada a designar eleitor(a) e o seu segmento;
[ ] documento com a indicação de seu representante para participação na 
assembleia de Eleição do cNaS, comprovando sua vinculação com este 
grupo, movimento ou fórum conforme anexo V desta resolução;
[ ] declaração de reconhecimento de existência e atuação, expedida pelo 
conselho ou órgão gestor da assistência social municipal, estadual ou do 
distrito federal, podendo ser assinado pelo secretário, ou pelo coordena-
dor da respectiva unidade de serviço socioassistencial, conforme anexo iV 
desta resolução.
eNtidades e orGaNiZaÇÕes de traBaLHadores do sUas
1.a) Quanto ao Enquadramento:
[ ] Enquadra na resolução cNaS Nº 17/2011, Nº 6/2015 e Nº 9/2014.
[ ] desenvolvam suas atividades há no mínimo dois anos, em pelo menos 
dois municípios do Estado do Pará;
[ ] Não fazer parte da comissão Eleitoral para a representação da socieda-
de civil na gestão 2022-2024 do cNaS;
[ ] indicou o segmento a que pertencem para habilitação, observados seu 
estatuto e relatório de atividades;
[ ] indicou sua condição enquanto candidatos(as) ou eleitores(as) no ato 
do pedido de habilitação.
1.b) documentação para candidatos(as):
[ ] requerimento de habilitação, conforme anexo ii-B desta resolução, 
devidamente assinado por seu representante legal e pelo(a) candidato(a) 
designado(a), indicando sua condição de habilitada a designar candida-
to(a) e o seu segmento;
[ ] cópia do comprovante de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - cNPJ; [ ] formulário de designação da pessoa física a ser eleita, 
conforme o anexo V, devidamente assinado pelo representante legal e 
pelo(a) candidato(a) designado(a);
[ ] Cópia de documento oficial com foto do(a) candidato(a) designado(a);
[ ] declaração de funcionamento, conforme anexo iii desta resolução, 
assinado pelo representante legal da entidade ou organização;
[ ] cópia do estatuto social ou ato constitutivo da entidade ou organização 
em vigor; [ ] cópia da ata de eleição da atual diretoria;
[ ] cópia da ata ou termo de posse da atual diretoria;
[ ] relatório de atividades que atenda aos critérios do art. 2º da resolução 
cNaS Nº 6, de 21 de maio de 2015, do cNaS, referentes aos dois últimos 
exercícios.
1.c) documentos (somente) para Eleitores(as):
[ ] requerimento de habilitação, conforme anexo ii-B desta resolução, 
devidamente assinado por seu representante legal e pelo(a) eleitor(a) 
designado(a), indicando sua condição de habilitada a designar eleitor(a) 
e o seu segmento;
[ ] cópia do comprovante de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – cNPJ; [ ] formulário de designação do eleitor(a) designado(a), 
conforme o anexo V, devidamente assinado pelo representante legal e 
pelo(a) eleitor(a) designado(a);
[ ] Cópia de documento oficial com foto do eleitor(a) designado(a);
[ ] declaração de funcionamento, conforme anexo iii desta resolução, assinado 
pelo representante legal da entidade ou organização, conforme modelo;
[ ] cópia do Estatuto Social ou ato constitutivo da entidade ou organização 
em vigor;
[ ] cópia da ata de eleição da atual diretoria;
[ ] cópia da ata ou termo de posse da atual diretoria;
[ ] cópia do relatório de atividades dos dois últimos exercícios, de acordo 
com a resolução cNaS Nº 6/2015.
editaL ceas N° 01/2022 ceas/Pa, de 27 de maio de 2022.
o Presidente da coMiSSÃo ElEiToral do coNSElHo ESTadUal dE aS-
SiSTÊNcia Social - cEaS/Pa, tendo em vista as disposições constantes 
da lei Estadual n° 5.940, de 15 de janeiro de 1996, e o disposto nos arti-
gos 5°, 7° e 8° do regimento interno do conselho Estadual de assistência 
Social, aprovado pela resolução  cEaS nº 10, de 29 de agosto de 2008, 

faz saber a todos quantos este Edital virem, que se encontram abertas as 
inscrições para fins de habilitação e participação do processo eleitoral para 
a eleição das Entidades da Sociedade civil que irão compor o conselho 
Estadual de assistência Social – cEaS/Pa, Biênio 2022/2024, mediante os 
eventos, períodos e prazos estabelecidos no calendário contido no ane-
xo Único deste Edital, ficando, assim, tais entidades convocadas por este 
ato, na forma, para os fins e efeitos estabelecidos na norma aplicável, em 
especial, nas disposições do regimento Eleitoral aprovado pela resolução 
cEaS/Pa n° 11/2022 de 27 de maio de 2022. faz saber, ainda, que a ínte-
gra do regimento Eleitoral e demais informações sobre o certame poderão 
ser obtidas na Secretaria Executiva do conselho Estadual de assistência 
Social – cEaS, localizada na av. almirante Barroso, nº 1765 – Marco - cEP 
66093-020 - Belém – Pará, pelo telefone (91) 984345389 ou pelo email 
ceas2013pa@gmail.com.
Presidente da comissão Eleitoral cEaS
anexo Único – calendário do Processo eleitoral 

 Fases do Processo eLeitoraL do ceas PerÍodo 2022

1.

inscrição para habilitação ao processo eleitoral de escolha das Entidades 
para composição do conselho Estadual de assistência Social – cEaS, a 

ser encaminhada à comissão Eleitoral, no endereço: Secretaria Executiva 
do cEaS, av. almirante Barroso, nº 1765 – Marco - cEP 66093-020 - 
Belém – Pará, fone (91) 984345389  E- mail: ceas2013pa@

gmail.com

06 de junho a 05 de julho de 2022, 
nos dias úteis e no horário das 08h às 

12h e das 14h às 17h.
 

2. análise e decisão sobre os pedidos de inscrições/habilitações pela 
comissão Eleitoral

04 a 07 de julho de 2022, de 08h às 
12h e das 14h às 17h

3.

divulgação do resultado da etapa de habilitação, mediante a publicação 
no site da Secretaria de assistência Social, Trabalho Emprego e renda/

SEaSTEr, da relação das representações de Trabalhadores, usuários, das 
entidades ou organizações habilitadas;

08 de julho de 2022, a divulgação 
será interna e no site da SEaSTEr.

4. apresentação de recursos quanto aos resultados à etapa de habilitação; 11 e 12 de julho de 2022, de 08h às 
12h e das 14h às 17h

5. apreciação e julgamento dos recursos apresentados quanto à etapa de 
habilitação, pela comissão Eleitoral;

13 e 14 de julho de 2022, de 08h às 
12h e das 14h às 17h

6. Publicação no Diário Oficial do Estado do ato de homologação da relação 
de habilitados/as como eleitoras/es e/ou candidatas/os. até 20 de julho de 2022

7. realização da assembleia de Eleição do cEaS/Pa 22 de julho de 2022, de 08h às 12h

8. divulgação dos resultados da eleição e publicação no site da Secretaria 
de assistência Social, Trabalho Emprego e renda/SEaSTEr, e

25 de julho de 2022, a divulgação 
será interna e no site da SEaSTEr.

09. indicação pelas entidades escolhidas, dos nomes de seus representantes, 
titulares e suplentes. 26 de julho de 2022

10.
Nomeação dos conselheiros representantes de entidades da sociedade 
civil com assento no cEaS, eleitos para o Biênio 2022/2024, pelo chefe 
do Executivo Estadual e publicação do ato no Diário Oficial do Estado.

até 02 de agosto de 2022

11 Posse da Nova Gestão, Eleição da Mesa diretora e aprovação do crono-
grama da reunião mensal ordinária para o ano de 2022. 11 de agosto de 2022.

resoLUÇÃo ceas Nº 08/2022, de 23 d eFeVereiro de 2022.
dispõe sobre a aprovação do demonstrativo
Sintético anual de Execução físico – financeira
referente ao exercício de 2020.
o coNSElHo ESTadUal dE aSSiSTÊNcia Social - cEaS, em reunião
extraordinária realizada em 23 de fevereiro de 2022, no uso da competên-
cia que lhe conferem a lei n. º 5.940, de 15 de janeiro de 1996 - dispõe so-
bre a Política Estadual de assistência Social no Estado do Pará e dá outras
providências.
coNSidEraNdo o inciso 1º do artigo 15 do regimento interno do cEaS,
rESolVE:
art. 1º aprovar o demonstrativo Sintético anual de Execução físico-finan-
ceira do exercício de 2020.
art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
claudionor da Silva araújo
Presidente do conselho Estadual de assistência Social – cEaS
resoLUÇÃo ceas/Pa Nº 010/2022, de 27 de maio de 2022.
dispõe sobre a designação de comissão Eleitoral para coordenar o Processo 
de escolha das Entidades da Sociedade civil que irão integrar o conselho
Estadual de assistência Social – cEaS/Pa, na gestão - 2022/2024.
o conselho Estadual de assistência Social, no uso das atribuições conferi-
das pela lei Estadual nº. 5.940, de 15 de janeiro de 1996:
coNSidEraNdo o disposto pelo art. 7º, §3º, da lei Estadual nº. 5.940, de 
15 de janeiro de 1996;
coNSidEraNdo o encerramento do mandato atual dos membros repre-
sentantes das entidades da sociedade civil que compõe o cEaS/Pa;
coNSidEraNdo o disposto pelo art. 7º e parágrafo único, do regimento 
interno do cEaS/Pa aprovado pela resolução nº 10/2008/cEaS/Pa, de 29 
de agosto de 2008;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 5º da resolução cEaS nº 07/2022, 
de 24 de março de 2022, que definiu os critérios para integrar Comissão 
Eleitoral, responsável por coordenar o processo eleitoral para a escolha 
das Entidades da Sociedade civil, que irão integrar o conselho Estadual de 
assistência Social – cEaS/Pa, na gestão -2022/2024.
rESolVE:
art. 1º aprovar ad rEfErENdUM a designação a comissão Eleitoral responsá-
vel por coordenar o processo eleitoral para a escolha das Entidades da Socie-
dade civil, que irão integrar o conselho Estadual de assistência Social – cEaS/
Pa, na gestão -2022/2024, a ser integrada pelos seguintes membros:
i - como representante do segmento de Usuários
a) Gleidson alves Pantoja – conselheiro Estadual de assistência Social.
ii - como representante do segmento de Trabalhador:
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a) Jaqueline de Nazaré Vasconcelos da Piedade, conselheira Municipal de 
assistência Social de Santa Bárbara do Pará
iii – como representante do segmento de Usuários:
a) José admilson da rocha Picanço, conselheiro Municipal de assistência 
Social de Marituba
iV – como representante do segmento de Entidades:
a) Karla danielly Vinhais da luz, conselheiro Municipal de assistência So-
cial de Belém 
Art. 2º: A presidência dos trabalhos da comissão ficará sob a responsabili-
dade do conselheiro Estadual Gleidson alves Pantoja.
Parágrafo único: A secretaria da Comissão ficará a cargo da conselheira 
Municipal cleidieny larissa Barros de Mendonça.
art. 3°: durante a realização do Processo eleitoral, a comissão que se 
refere o artigo 1° dessa resolução, poderá ser alterada pelo plenário do 
cEaS/Pa, por ato motivado.
art. 4º a comissão ora designada coordenará todo o processo eleitoral até 
a posse dos novos membros, a teor do disposto pelo art. 7º, parágrafo 
único, do regimento interno do cEaS/Pa.
art. 5º Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.
Belém (Pa), 27 de maio de 2022.
claudionor da Silva araújo
Presidente do cEaS/Pa
resoLUÇÃo ceas Nº 02/2022, de 06 de JaNeiro de 2022.
dispõe sobre a autorização do conselho Estadual de assistência Social-cE-
aS Pa de alterações da Unidade de programação 150000020200017 apre-
sentada a SEaSTEr o coNSElHo ESTadUal dE aSSiSTÊNcia Social - 
cEaS, em reunião ordinária realizada dia 06 de janeiro de 2022, no uso da 
competência que lhe conferem o inciso ii do artigo 11, da lei n. º 5.940, de 
15 de janeiro de 1996 – Aprovar e definir prioridades de aplicação e exe-
cução dos programas e projetos estaduais de assistência Social, e ainda;
coNSidEraNdo ofício nº 852/2021-GaB/SEaSTEr, de 16 de dezembro de 2021.
CONSIDERANDO Oficio EBM 151/21de 14 de dezembro de 2021;
coNSidEraNdo formulário crEaS augusto correa-Pa;
coNSidEraNdo Espelho Programação do Sistema de Gestão de Transfe-
rências Voluntárias- SiGTV
coNSidEraNdo Termo de responsabilidade do cEaS junto ao Sistema de 
Gestão de Transferências Voluntárias-SiGTV
rESolVE:
Art. 1º Autorizar a alteração de beneficiário - unidade da Programação 
150000020200017- Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias-SiG-
TV da Unidade de crEaS do Município de Vigia de Nazaré para o Município 
de Augusto Correa, mantendo a mesma finalidade.
art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
claudionor da Silva araújo
Presidente do conselho Estadual de assistência Social – cEaS

Protocolo: 807268

terMo de resPoNsaBiLidade soLidÁria coM cessÃo de Uso e GUarda de MateriaL PerMaNeNte - 
PLeito Nº 5590115014022000

Nº ter-
Mo de 

cessÃo

MUNicÍ-
Pio

descrição do Bem - Marca: Fiat, Modelo: 
Mobi Like, ano/Fab: 2021 Modelo: 2022 - 

Garantia 36 meses Qtd reGistro 
PatriMoNiaL ViGÊNcia

chassi nº Placa nº
17/2021 iTaiTUBa 9Bd341acXNY770958 rWP8f79 1 17543 08/12/2021 À 07/12/2026
26/2021 iTaiTUBa 9Bd341acXNY775380 rWP8i39 1 17536 08/12/2021 À 07/12/2026

Protocolo: 807443

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 286, de 31 de maio de 2022.
Processo nº 652509/2022
oBJETiVo: realizar demandas processuais com cumprimento de ritos 
e desfecho de lide, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: SaNTarÉM/Pa.
PErÍodo: 19/06/2022 a 25/06/2022 – (6,5) diáriaS
SErVidorES: ValdENicE MoraiS Garcia, aSSiSTENTE Social, Matricula 
55586439/1, alESSaNdra rEZENdE dE araÚJo MiraNda, aG. adMiNiS-
TraTiVo, Matricula 54187808/1, KáTia MilENE BarBoSa da SilVa, aGEN-
TE adMiNiSTraTiVo, Matricula 54180675/2, e Maria irUNdiNa GUiMa-
rÃES doS rEiS alVES, aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matricula 57200288/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 807245
Portaria nº 285, de 31 de maio de 2022.
Processo nº 647022/2022.
oBJETiVo: realizar demandas processuais com desfecho de lide, conforme 
os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 05/06/2022 a 11/06/2022 – (6,5) diáriaS
SErVidorES: SaNdra Maria doS SaNToS MEdEiroS, aSSiSTENTE 

Social, Matricula 3222543/2, alESSaNdra rEZENdE dE araÚJo 
MiraNda, aG. adMiNiSTraTiVo, Matricula 54187808/1, lEaNdro coSTa 
doS SaNToS, MoNiTor, Matricula 54195524/1, e JaQUEliNE coUTiNHo 
MarTiNS, aG. dE PorTaria, Matricula 55586393/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 807234
Portaria: 287 - do dia 31/05/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando custo-
diado no cESEM (Proc. 667754/2022-Mem 103/2022)
SErVidora: TElMa do Socorro raBElo rodriGUES
carGo: aSSiSTENTE Social-  MaTricUla: 57206501/ 4
SErVidor: GUSTaVo NUNES SiQUEira
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 5903291/ 3
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : MoJÚ/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 31/05/2022  -  diáriaS-0,5
ordENador dE PEdESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 807440
Portaria: 288 -do dia 31/05/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado no ciaM MaraBa (Proc. 662373/2022-Mem 242/2022)
SErVidora:TaliTa JaNE riBEiro dE araUJo
MaTricUla: 5963707/1 - carGo: aSSiSTENTE Social
oriGEM: MaraBá/Pa- dESTiNo: SaNTarÉM/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 07 a 09/06/2022  -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 807442

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 285, de 31 de maio de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007; e
coNSidEraNdo o Processo (PaE) n. 2022/599585,
rESolVE designar o servidor aNToNio VUlcÃo GaMa, vínculo efetivo, 
Matrícula 40371/1, com observância na legislação vigente, atuar como fis-
cal Substituto do contrato n. 21/2017, celebrado entre a Secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos e a Empresa diNaSTia ViaGENS 
E TUriSMo lTda – EPP – diNaSTUr, objeto serviço de agenciamento de 
viagens, em substituição a servidora renata de fátima Moraes Borges, 
matrícula n. 08094286/1.
ficam mantidas as demais disposições da PorTaria n. 353, de 26 de 
outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará n. 34.395, 
em 05 de novembro de 2020.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 807664
Portaria Nº 284 de 31 de maio de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007; e coNSidEraNdo 
o Processo (PaE) n. 2022/599585, rESolVE TorNar SEM EfEiTo a 
PORTARIA nº 260, de 23 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do 
Estado do Pará de n. 34.980, de 24 de maio de 2022.

Protocolo: 807661

.

.

errata
.

errata da Portaria N°. 269/2022-GGP/seJUdH de 24/05/2022, 
publicada no doe n°. 34.983 de 26/05/2022.
onde se lê:
a contar de 01/06/2022.
Leia-se:
a contar de 13/06/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 807506
errata da Portaria Nº 287 de 31 de Maio de 2022, publicada no 
doe 34.990 de 01/06/2022.
oNde se LÊ:
Ação de empoderamento e autonomia financeira para mulheres
Leia-se:
Monitoramento junto a rede de atendimento à Mulher

Protocolo: 807349
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.

diÁria
.

Portaria Nº 296 de 31 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 2022/576018.
r E S o l V E:
coNcEdEr SETE E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para REALIZAR AÇÃO DE EMPODERAMENTO E AUTO-
NoMia fiNaNcEira Para MUlHErES que será realizado no município de 
Marabá no período de 05 à 12/06/2022

Nome cargo Matrícula
KEllY rEGiNa caSTro caSTEllo BraNco aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 51169453

KElEN criSTiNa ViEira doS SaNToS aSSiSTENTE Social 57192823/1
oSMar fErrEira GUiMaraES MoToriSTa 57230905/1

Marcia aNdrEia JorGE dE liMa coordenadora - ciPM 57190023/4

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 31 dE Maio dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 807393
.

FÉrias
.

Portaria Nº 278/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 27 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 2022/576162.
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias regulares ao servidor listado a baixo. 

Matrícula servidor exercício Período de Gozo
54188359/2 Jeanete da Silva Gormes 2022 06/06/2022 a 20/06/2022
54188359/3 Jeanete da Silva Gomes 2020 06/06/2022 a 20/06/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 807317

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 190/2022 - daF/sedeMe – BeLÉM, 19 de 
aBriL de 2022, publicado no doe 34.940, de 20/04/2022.
oNde se LÊ: “destino: Moju-Pa”.
Leia-se: “destino: Marabá-Pa”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 807383

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 06
contrato nº: 024/2015
data da assinatura: 31/03/2022.
Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023.
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido prorroga-
ção de prazo por mais 12 (doze) meses.
orçamento:
Unidade orçamentária: 24.101
função Programática: 23.121.1508.7636
Natureza da despesa: 227427
fonte: 0301
origem do recurso: Estadual
coNTraTado
Nome: TErra lTda – ME
c.N.P.J: 04.015.340/0001-47
Endereço: av. Governador José Malcher, 2306 – 3º andar, Bairro São Brás, 
cEP: 66.060-232.
ordenador(a): aNadElia diViNa SaNToS.

Protocolo: 807362

.

diÁria
.

Portaria N° 327/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 31 de Maio de 2022.
Nome:iGor PaTricK SoUZa do NaSciMENTo/Matricula:n°5941053/2/
cargo:coordENador do NÚclEo dE coMUNicaÇÃo/origem:Belém-
Pa/destino:Tomé-açú–Pa/Período:30/05/2022/diária:0,5 (meia)/objeti-
vo:realizar cobertura da inauguração da empresa oleoplan, incentivada 
pelo governo.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 328/2022 daF/sedeMe - BeLÉM, 31 de Maio de 2022.
Nome:carloS aUGUSTo dE PaiVa lEdo/Matricula:n°57195771/2/car-
go:SEcrETário adJUNTo dE ESTado/origem:Belém-Pa/destino:cacho-
eira do arari/diárias:1,5 (uma e meia)/objetivo: representar o secretário 
titular no arteama.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 329/2022 daF/sedeMe - BeLÉM, 31 de Maio de 2022.
Nome:liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo/Matricula:n°80845108/1/
cargo:dirETora/origem:Belém-Pa/destino:Salinópolis–Pa/Perío-
do:30/05/2022 a 01/06/2022/diárias:2,5 (duas e meia)/objetivo:repre-
sentar a SEdEME no ii colóquio Mesorregional de Governança do Nordeste 
Paraense: desenvolvimento, Território, cultura e Políticas Públicas.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 330/2022 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 31 de Maio de 2022.
Nome:MaNUEla riBEiro da coNcEiÇÃo/Matricula:n°5935118/4/car-
go:coordenadora/origem:Belém-Pa/destino:cachoeira do arari-Pa/Perío-
do:03 a 06/06/2022/diárias:0,5 (meia)/objetivo:representar a Secreta-
ria, organizar e somar esforço junto aos parceiros nas ações do arTE aMa, 
por meio de treinamento e cadastramento dos artesãos da região, para uso 
e comercialização de artesanato, com o emprego correto da ferramenta 
digital desenvolvida por intercessão da SEdEME.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 807177
Portaria N° 331/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 01 de JUNHo de 2022.
Nome:aNdErSoN faBio MarGalHo rodriGUES/Matricula:n°5920223/4/
cargo:MoToriSTa/origem:Belém-Pa/destino:cachoeira do arari–Pa/Pe-
riodo:03 a 04/06/2022/diária:1,5(uma e meia)/objetivo:conduzir os ser-
vidores desta SEdEME,a organizar e somar esforço junto aos parceiros nas 
ações arTE aMa–Edição Marajó.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 807285
Portaria N° 332/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 01 de JUNHo de 2022.
Nome:aMaNda Garcia aViZ/Matricula:nº5946444/1/cargo:GErEN-
TE/origem:Belém-Pa/destino:cachoeira do arari-Pa/Período:03 a 
06/06/2022/diárias:3,5 (três e meia)/objetivo:acompanhar, fazer cober-
tura jornalística junto ao representante da Secretaria, que irá organizar e 
somar esforço junto aos parceiros nas ações do arTE aMa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 807623

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 046/2021
contratante: coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará
contratado: r SiMÕES TEiXEira lTda.
objeto: Prorrogação do prazo vigência do contrato nº 04/2022 que tem 
como objeto a sublocação de imóvel situado na rodovia arthur Bernardes, 
s/n, Tapanã, Belém/Pá, correspondente a 450,09 m2 (quatro centos e cin-
quenta metros quadrados e nove decímetros quadrado).
fundamentação legal: art. 71, caput, da lei nº 13.303/2016 c/c art. 51 da 
lei n° 8245/1991 c/c art. 83 do rilc.
Justificativa: Justifica-se a celebração do 1º termo aditivo em face da pre-
visão no contrato originário da possibilidade de prorrogação na clausula 
quarta, item 4.1, subitem I. Assim como imóvel sublocado atende às finali-
dades precípuas da companhia de Gás do Pará, cuja necessidade de insta-
lação e localização condicionaram a sua escolha, servido de forma eficiente 
para abrigar os tubos em aço e carbono adquiridos pela cia.
Prazo: 04 (quatro) meses
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Valor Global: r$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
coordenador responsável: diretora Presidente claudia Bitar.
Pela contratante: claudia Bitar e Paulo Guardado.
Pela contratada: rodrigo Simões Teixeira
foro: Belém/Pa
data da assinatura: 31 de maio de 2022.

Protocolo: 807090

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 13/2022
Processo nº 020/2022 - objeto: Trata-se de procedimento administrati-
vo visando à contratação de empresa para prestação de serviços de elabo-
ração, coordenação médica de programas de saúde ocupacional (PcMSo) 
e realização de exames ocupacional para emissão de aSo (atestado de 
saúde ocupacional). fundamento legal: art. 29, inciso ii, da lei 13.303/16 
c/c artigo123 e seguintes do rilc. a contratação foi autorizada em reunião 
da diretoria Executiva da companhia de Gás do Estado do Pará. Mesa: di-
retora Presidente cláudia Bitar, diretor administrativo e financeiro andré 
Macêdo e pelo diretor Técnico e comercial Paulo Guardado. Valor Global: 
r$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). coNTraTada: W M S 
aSSESSoria E SErViÇoS MariTiMoS lTda (SEriQUE E BarBoSa coN-
SUlToria lTda), cNPJ:.21.794.617/0001-04 sediada na Travessa chaco 
nº 2557, Bairro Marco, cep 66.093-543.

Protocolo: 807091
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 14/2022
Processo nº 021/2022 - objeto: Trata-se de procedimento administrati-
vo visando à contratação de empresa para prestação de serviços de elabo-
ração de programa de gerenciamento de riscos -PGr, conforme memorial 
descritivo Md.SMS.002.22 – rev. 0. fundamento legal: art. 29, inciso ii, 
da lei 13.303/16 c/c artigo123 e seguintes do rilc. a contratação foi auto-
rizada em reunião da diretoria Executiva da companhia de Gás do Estado 
do Pará. Mesa: diretora Presidente cláudia Bitar, diretor administrativo e 
financeiro andré Macêdo e pelo diretor Técnico e comercial Paulo Guar-
dado. Valor Global: r$ 4.670,00 (quatro mil, seiscentos e setenta reais). 
coNTraTada: SEaBraMEd – MEdiciNa E SEGUraNÇa do TraBalHo 
lTda, cNPJ:.22.278.011/0001-70 sediada na avenida dr. freitas nº 2614, 
Bairro Pedreira, cep 66087-810.

Protocolo: 807092
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 15/2022
Processo nº 022/2022 - objeto: Trata-se de procedimento administra-
tivo visando à contratação de serviços de locação de 02 (duas) vagas de 
estacionamento no Edifício Quadra corporate, conforme Memorial descri-
tivo Md.daf.014.22 – Ver.0. fundamento legal: art. 29, incisoV, da lei 
13.303/16 c/c artigo123 e seguintes do rilc. a contratação foi autorizada 
em reunião da diretoria Executiva da companhia de Gás do Estado do 
Pará. Mesa: diretora Presidente cláudia Bitar, diretor administrativo e fi-
nanceiro andré Macêdo e pelo diretor Técnico e comercial Paulo Guardado. 
Valor Global: r$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). coNTraTada: 
BracoM ESTacioNaMENToS lTda, cNPJ:.22.278.011/0001-70 sediada à 
avenida almirante Wandekolk nº 1243, Bairro Umarizal, cep 66.055-030.

Protocolo: 807094

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 74/2022, GaB/iMetroParÁ, 01 de junho de 2022.
dispõe sobre designação de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo a PorTaria de nº 73/2022, GaB/iMETroPara de 01 de 
junho de 2022.
rESolVE:
art. 1º – dESiGNar a servidora MEliSSa raMoS foNSEca, matrícula nº 
5898389, ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder 
pela Gerência defiscalização de instrumento,durante o impedimento do ti-
tular, no período de 07/07/2022 à 05/08/2022.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 01 de junho de 2022.
rafaela Barata chaves/Presidente/iMETroPará

Protocolo: 807570
Portaria Nº 69/2022, GaB/iMetroParÁ, 01 dejunho de 2022.
dispõe sobre designação de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 7.136/2008 
e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo a PorTaria de nº 68/2022, GaB/iMETroPara de 31 de abril de 2022.

rESolVE:
art. 1º – dESiGNar a servidora roSaNa da SilVa rocHa, matrícula nº 
57212267/2, ocupante do cargo de assistente administrativo, para res-
ponder pela Gerência do Núcleo de Tecnologia da informação,durante o 
impedimento do titular, no período de 07/07/2022 à 05/08/2022.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 01 dejunhode 2022.
rafaela Barata chaves/Presidente/iMETroPará

Protocolo: 807510

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 70/2022, GaB/iMetroParÁ, 01 dejunhode 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdoo que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994.
coNSidEraNdo o decreto nº 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no 
doE nº 34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
art. 1º– coNcEdEr férias regulamentares aos servidores abaixo:

Mat. serVidor (a) PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

12477055/3 carloS lacErda PaNToJa WENErcK 13/10/2019/2020 04/07/2022 a 
02/08/2022

57215221/2 JUliENa coNcEiÇÃo dE SoUZa SilVa 13/07/2021/2022 18/07/2022 a 
16/08/2022

57229249/2 roSÂNGEla MaGNo SilVa 17/05/2020/2021 11/07/2022 a 
25/07/2022

5898357/1 SaUlo EMÍlio MarTiNS fiGUEirEdo 01/06/2020/2021 11/07/2022 a 
25/07/2022

5898470/1 WaldiMir coNdE dUarTE JUNior 24/05/2019/2020 01/07/2022 a 
30/07/2022

art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 01 de junho de 2022.
rafaela Barata chaves/Presidente/iMETroPará

Protocolo: 807525
Portaria Nº 73/2022, GaB/iMetroParÁ, 01 de junho de 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e o decreto nº 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no 
doE nº 34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo o processo de nº 319/2022 e Protocolo nº 202201306
rESolVE:
art. 1º – coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias ao servidor EMEr-
SoN faBio lEiTE da SilVa, matrícula nº 5898489/1, ocupante do cargo 
de Gerente de fiscalização de instrumento, de 07/07/2022 a 05/08/2022, 
referente ao período aquisitivo 03/05/2020/2021.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 01 dejunhode 2022.
rafaela Barata chaves/Presidente/iMETroPará

Protocolo: 807538
Portaria Nº 68/2022, GaB/iMetroParÁ, 01 dejunhode 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e o decreto nº 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no 
doE nº 34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo o processo de nº 199/2022 e Protocolo nº 202200601
rESolVE:
art. 1º – coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias ao servidor Edil-
SoN aMoraS cHaVES JUNior, matrícula nº 5903653/1, ocupante do car-
go de Gerente do Núcleo de Tecnologia da informação, de 07/07/2022 a 
05/08/2022, referente ao período aquisitivo 14/06/2019/2020.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 01 dejunhode 2022.
rafaela Barata chaves/Presidente/iMETroPará

Protocolo: 807484
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..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 141/2022 de 31/05/2022. 
1º dESiGNar a servidora Mônica Suely fonseca Salomão, matrícula nº 
57192556/2, para responder pelo cargo de coordenador de Núcleo - 
GEP-daS.011.4, durante as férias da titular renata Belo da Silva Borges, 
matrícula nº 5898267/1, no período de 06/06/2022 a 05/07/2022, 
conforme processo nº 2022/646076. cilENE MorEira SaBiNo dE 
oliVEira - Presidente.

Protocolo: 807110

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 140/2022 de 31/05/2022. 
art. 1º coNcEdEr 1,5 (uma e meia) diárias aos servidores cilene Moreira 
Sabino de oliveira, Presidente, matrícula nº 5760330/6; Breno lobato 
cardoso, Procurador-chefe, matrícula nº 5902701/1; aiua reis Queiroz, 
Gerente, matrícula nº 57225310/1; 3,5 (três e meia) diárias às servidoras 
Maria de fátima cavalcante Vasconcelos, Secretária-Geral, matrícula nº 
184560/2; Marcíria do Socorro Tavares Tavares, Gerente de Projetos, 
matrícula nº 5923707/2; Nádia Helena Botinelly do amaral e Silva, 
assistente administrativo a, matrícula nº 2022290/1; Maria do Socorro 
Porto lima Torres, assistente Técnico, matrícula nº 2022206/1 e Sônia 
Maria cavalcante Mendes costa, auxiliar Técnico, matrícula nº 5112311/2, 
os referidos servidores participarão de reuniões ordinárias/2022 da 
fENaJU (federação Nacional das Juntas comerciais), nos dias 08 e 09 
de junho de 2022 na sede da Junta comercial do Estado de alagoas, na 
cidade de Maceió/al, com saída de Belém no dia 07/06/2022 e retorno 
nos dias 08/06/2022, 10/06/2022, 11/06/2022 e 12/06/2022, de acordo 
com o cronograma, conforme processo nº 2022/625308. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 807108
Portaria Nº 139/2022 de 31/05/2022. 
art. 1º coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias ao servidor ricardo anísio 
de Souza lima, assessor regional, matrícula nº 5931928/2, o referido 
servidor realizará visitas técnicas nos municípios de Santarém, itaituba, 
Trairão e Novo Progresso, com saída de Belém no dia 06/06/2022 e retorno 
no dia 11/06/2022, conforme processo nº 2022/625003. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 807104

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 0588/2022, de 01 de JUNHo 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº. 2022/11508, de 05/01/2022 – 
coSG/SEdoP;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora TErESa caTariNa da SilVa GaSPar, Matrícula 
nº 57234851/9, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal dos Contratos 
celebrados entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa, conforme abaixo: 

coNtrato eMPresa oBJeto

29/2022 Nc comércio Serviços e locações de Máquinas e 
Equipamentos Eireli.

locação de Veículos automotores Terrestre 
de Médio Porte para atender as necessidades 
da Secretaria de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas do Estado do Pará (SEdoP) – 

Pólo Santarém - lote 02.

30/2022 Nc comércio Serviços e locações de Máquinas e 
Equipamentos Eireli.

locação de veículos automotores terrestre 
de médio porte para atender as necessidades 
da Secretaria de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas do Estado do Pará (SEdoP) – 

Pólo Marabá - lote 03.

ii - dESiGNar o servidor aNilToN Marcio dE SoUZa SaNToS, Matrícu-
la nº 57201188/1, cargo/função: assistente administrativo/coordenador, 
para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução dos Contratos, 
acima descritos, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 807578

.

.

errata
.

aViso de errata ao resULtado JULGaMeNto das ProPostas 
coNcorrÊNcia PÚBLica cP 018/2021– cPL/sedoP – Lote 09
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará, através da comissão permanente de licitação, comuni-
ca a ErraTa na publicação da rESUlTado JUlGaMENTo daS ProPoSTaS 
coNcorrÊNcia PÚBlica cP 018/2021– cPl/SEdoP – loTE 09 Publicado 
no Diário Oficial do Estado no dia 20 de maio de 2022, na página 98, DIÁ-
rio oficial Nº 34.976.
oNdE SE lÊ: ENGEforT coNSTrUTora E EMPrEENd. lTda cNPJ: 
10.563.802/0001-63 – Valor: 22.622.081,39
lEia-SE: ENGEforT coNSTrUTora E EMPrEENd. lTda cNPJ: 
10.563.802/0001-63 – Valor: 21.952.217,90
Belém, 01 de junho de 2022
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 807489

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 76/2022– tP Nº 04/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Jac ENGENHaria EirEli- cNPJ 40.672.565/0001-30
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aS-
falTica No BaTalHÃo dE Policia MoNTada “caSSUlo dE MEllo”, No 
MUNicÍPio dE BElÉM/Pa
ViGÊNcia: 02/06/2022 a 02/11/2022
Valor: r$ 651.728,06
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE01294
doTaÇÃo orÇaMENTária: 15.451.1489.7645 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 01/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Travessa cantídio Nunes nº 1235, São Manoel, na cidade de São Miguel do 
Guamá/Pa, cEP 686600

Protocolo: 807702

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 57/2022 - dL Nº 02/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
consórcio acari-Pavienge-ibiza – cNPJ 45.861.983/0001-99
oBJETo: Execução de Serviços remanescentes ao contrato nº 03/2019 
– Execução de serviços de Terraplanagem, Pavimentação e drenagem 
Pluvial, nos municípios de Novo Progresso, Trairão e itaituba, no Estado/
Brasil.
JUSTificaTiVa: inclusão de consorciada ao contrato, alteração do ende-
reço da sede da contratada, alteração da empresa líder e do representante 
do consórcio e promover a alteração subjetiva do contrato.
daTa da aSSiNaTUra: 01/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807545
3º tac Nº 70/2020 – cP Nº 15/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
d’franco construções e Serviços lTda – cNPJ 07.506.424/0001-71
Objeto: Drenagem Superficial e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas. 
No Município de curionópolis neste Estado.
Justificativa: Reequilíbrio econômico-financeiro e Replanilhamento de ser-
viços ao contrato, cfe. artigo. 65, ii, d, lei nº 8.666/93.
Valor do reequilíbrio: r$ 60.400,26
Valor do replanilhamento: r$ 1.150.161,37
dotação orçamentária: 07101 .15.451.1489-7645-0101/0301/0106/0306-449051.
data da assinatura: 01/06/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807697
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..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1.Processo: 2021/876566
2.Processo filho: 2022/90186
3.licitação nº: 018/2021
4.Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
5.data da adjudicação: 01/06/2022
6.data da Homologação: 01/06/2022
7.objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica 
dE ViaS UrBaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o 
ESTADO DO PARÁ, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos 
anexos. loTE 09 – rEGioNal BaiXo aMaZoNaS.
8.Empresa vencedora adjudicada do loTE 09 – rEGioNal BaiXo aMaZo-
NaS: BEST TraNSPorTE E coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 83.332.908/0001-
20, com o valor de r$ 21.933.083,00 (Vinte e um milhões, novecentos e 
trinta e três mil, oitenta e três reais).
Belém/Pa, 01 de junho de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807232
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1.Processo: 2021/876566
2.Processo filho: 2022/90243
3.licitação nº: 018/2021
4.Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
5.data da adjudicação: 01/06/2022
6.data da Homologação: 01/06/2022
7.objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica 
dE ViaS UrBaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o 
ESTADO DO PARÁ, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos 
anexos. loTE 11 - rEGioNal TaPaJÓS.
8.Empresa vencedora adjudicada do loTE 11 – rEGioNal TaPaJÓS: car-
MoNa caBrEra coNSTrUTora dE oBraS S.a cNPJ: 25.316.468/0001-
10, com o valor de r$ 38.901.093,94 (Trinta e oito milhões, novecentos e 
um mil, noventa e três reais e noventa e quatro centavos).
Belém/Pa, 01 de junho de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807227
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
Processo: 2022/91926
licitação nº: 007/2022
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
data da adjudicação: 31/05/2022
data da Homologação: 01/06/2022
objeto da licitação: contratação de empresa especializada para forneci-
mento da licença de uso de software agisoft metashape, incluindo suporte 
técnico com garantia de instalação, utilização e atualização do software e 
curso certificado completo de topografia com drones e manuseio do sof-
tware. Eventual aquisição de equipamento eletrônico para processamento 
de imagens para apoio das atividades de elaboração de projetos e fiscaliza-
ção de obras desenvolvidas pela Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas – SE
Empresa vencedora adjudicada:
iTEM 01 – TarGETWarE iNforMáTica lTda, cNPJ: 09.240.519/0001-11, 
com o valor total de r$ 35.228,96 (trinta e cinco mil duzentos e vinte e oito 
reais e noventa e seis centavos).
iTEM 02 – dUoWarE SofTWarES lTda, cNPJ: 19.885.972/0001-39, com 
o valor total de r$ 76.999,00 (setenta e seis mil novecentos e noventa e 
nove reais).
iTEM 03 – liciTEc TEcNoloGia EirEli, cNPJ: 16.628.132/0001-00, com 
o valor total de r$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais).
Belém/Pa, 01 de junho de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807301

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 116/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Secretaria Municipal de Saneamento-SESaN - cNPJ nº 04.789.822/0001-54
objeto: dragagem, limpeza e desobstrução dos sistemas de macro e mi-
crodrenagem no município de Belém, neste Estado.
Vigência: 02/06/2022 a 02/06/2023
Valor Global: r$ 44.000.000,00
dotação orçamentária:
SEdoP:
07101 15.451.1489.7645 444042 0101/0301
07101 17.512. 1489. 7568 444042 0101
NoTa dE EMPENHo: 2022NE01323
PrEfEiTUra: 17 451.0002.1176 1500 339039
foro: Belém
data da assinatura: 01/06/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
ivanise coelho Gasparim
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807706
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 18/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Breu Branco– cNPJ 34.626.440/0001-70
objeto do convênio: revitalização da orla do Município de Breu Branco, 
Neste Estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 01/06/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807622
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 20/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de alenquer– cNPJ 04.838.793/0001-73
objeto do convênio: construção de cobertura de Quadra Poliesportiva au-
gusto cezar de Sousa Quaresma no Município de alenquer, Neste Estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 01/06/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807627
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 38/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de anapú – cNPJ 01.613.194/0001-63
objeto do convênio: reforma da Praça do Bairro São luís com Execução da 
Praça de alimentação, no Município de anapú, Neste Estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 31/05/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807635
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 25/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de anapú – cNPJ 01.613.194/0001-63
objeto do convênio: Execução de Quadra Poliesportiva na Vila Surubim, 
Zona rural, no Município de anapú, Neste Estado
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 31/05/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807629
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 31/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de colares – cNPJ 05.835.939/0001-90
objeto do convênio: reforma e ampliação da câmara Municipal de cola-
res, Neste Estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 31/05/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807631



diário oficial Nº 34.992   91Quinta-feira, 02 DE JUNHO DE 2022

terMo aditiVo a coNVÊNio
4° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 112/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de anapú – cNPJ 01.613.194/0001-63
objeto do convênio: Execução de Pavimentação de ruas em Blokret Sex-
tavados na Zona Urbana de anapú, neste estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 31/05/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807613
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 12/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de alenquer– cNPJ 04.838.793/0001-73
objeto do convênio: construção de cobertura de Quadra Poliesportiva do 
Bairro Novo Esperança no município de alenquer, neste estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 01/06/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807619
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 47/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Breu Branco– cNPJ 34.626.440/0001-70
objeto do convênio: construção do complexo Poliesportivo no Município 
de Breu Branco, Neste Estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 31/05/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807643
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 68/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de anapú – cNPJ 01.613.194/0001-63
objeto do convênio: Pavimentação de ruas em Blokret Sextavados na Vila 
isabel e Vila Surubim no Município de anapú, Neste Estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 31/05/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807656
9° terMo aditiVo ao coNVÊNio 26/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de ananindeua – cNPJ 05.058.441/0001-68
Objeto do Convênio: Drenagem Superficial / Profunda e Pavimentação As-
fáltica Projeto Guajará ii e Nova Esperança, no município de ananindeua, 
neste estado
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 02/06/2022 à 02/06/2023
data da assinatura: 01/06/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807680

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0582/2022, de 31 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 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 2022/636687, de 24/05/2022– 
coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
i- coMPlEMENTar de acordo com as bases legais vigentes 02 (duas) 
diárias ao servidor aNilToN Marcio dE SoUZa SaNToS, Matrícula nº 
57201188/1, cargo/função: assistente administrativo/coordenador, 
anteriormente concedida através da PorTaria nº 0551/2022, de 
24/05/2022, publicada no doE nº 34.982, de 25/05/2022, devido atraso 
da balsa que está levando o veículo para Santarém/Pa do novo contrato, 
que somente chegará no dia 01/06/2022 pela parte da noite, com retirada 
do veículo no dia 02/06/2022 pela manhã.
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: 807587

Portaria Nº. 0575/2022, de 30 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 2022/663288, de 27/05/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
oBJETiVo: realizar fiscalização na obra de construção de encosta, urba-
nização e drenagem 236,00m da orla da Vila de Marudazinho, no Município 
de Marapanim/Pa – contrato nº 20/2019.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Marudazinho-Marapanim/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 30/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 807731
Portaria Nº. 0579/2022, de 31 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 2022/670697, de 30/05/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: oberlandes Júnior da Silva costa, Matrícula nº. 5946508/1; cargo/
função: coordenador.
oBJETiVo: acompanhar a obra de recuperação e pavimentação de vias 
urbanas em cBUQ, no Município de Barcarena/Pa.
dESTiNo: Barcarena/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 30/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 807728
Portaria Nº. 0581/2022, de 31 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 2022/669301, de 30/05/2022 
– coaP/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: reinaldo osvaldo de alcântara Peixoto, Matrícula nº. 57176412/1; 
cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas-arquiteto.
oBJETiVo: realizar laudo Técnico de avaliação imobiliária, atualizado, do 
imóvel locado pela PcPa, situado na avenida José rodrigues dos Santos, 
n° 88, CEP 68.795-000, Bairro Benfica, Contrato 37/2021- Processo nº 
2022/612170, no Município de Benevides/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº. 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
DESTINO: Benevides(Benfica)/PA.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 06/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 807720
Portaria Nº. 0583/2022, de 31 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 2022/666237, de 30/05/2022 
– difiS/SEdoP.
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r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Marielza rodrigues Batista capeloni, Matrícula nº 51855667/2, car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – arquiteto.
oBJETiVo: fiscalização dos serviços de construção de 03 Quadras Polies-
portivas, no Município de alenquer/Pa.
dESTiNo: alenquer/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 06 a 10/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 807717
Portaria Nº. 0580/2022, de 31 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 2022/669167, de 30/05/2022 
– coaP/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: adolfo de oliveira Santa Brígida, Matrícula nº 32760/1; cargo/fun-
ção: auxiliar de Engenharia.
oBJETiVo: Executar levantamentos Técnicos, vistoria e pesquisa imobili-
ária, solicitado pela GrEd (Gerência regional de redenção) para gerar um 
laudo de locação no Município de Pau d’arco/Pa, referente ao processo nº 
2022/411931.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Pau d’arco/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 07 a 10/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 807723

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

13º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 41/2017.
Objeto: Em face de acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam ajus-
tadas as planilhas do contrato e acrescido o valor de r$2.303.260,21 (dois 
milhões e trezentos e três mil e duzentos e sessenta reais e vinte e um 
centavos), passando o valor global de r$128.735.999,63 (cento e vinte 
e oito milhões e setecentos e trinta e cinco mil e novecentos e noventa e 
nove reais e sessenta e três centavos), para r$131.039.259,84 (cento e 
trinta e um milhões e trinta e nove mil e duzentos e cinquenta e nove reais 
e oitenta e quatro centavos), representando um aumento na ordem de 
2,03458% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 01.06.2022.
contratada: consórcio Bolonha. cNPJ: 28.166.096/00001-81.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 807114

.

.

oUtras MatÉrias
.

Licença de operação – Lo
a companhia de Saneamento do Pará - coSaNPa torna público que protoco-
lou junto à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SE-
MaS solicitação de renovação da licença de operação (lo) Nº 11253/2018, 
processo nº 18195/2022, referente ao Sistema Produtor integrado da região 
Metropolitana de Belém (complexo Bolonha/Utinga), composto por capta-
ções, estações elevatórias de água bruta, aduções de água bruta, estação de 
tratamento de água, reservação, elevatórias de água tratada e aduções de 
água tratada,  localizado nos municípios de Belém e de ananindeua.
José antônio de angelis
Presidente da coSaNPa

Protocolo: 807608

..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 447 de 01 de JUNHo de 2022
Portaria de desiGNaÇÃo de serVidora
dESENVolVEr aTriBUiÇÕES JUNTo ao SiSTEMa E-JUriSdicioNadoS - 
MÓdUlo coNTaS dE GESTÃo do TcE.
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
coNSidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta SEcTET quanto 
à alimentação e/ ou gerenciamento do Sistema e-Jurisdicionados do TcE;
coNSidEraNdo todos os ditames legais que tratam do tema Prestação 
de contas de Gestão dos recursos Públicos Estaduais anual, dentre ou-
tros, as resoluções TcE n°s. 18.974/2017, 18.975/2017, 18.919/2017 e 
18.968/2017;
coNSidEraNdo, em especial, a resolução TcE Nº 18.974/2017, que es-
tabelece procedimentos para operacionalização do Sistema e-Jurisdicio-
nados, inclusive quanto ao cadastramento de Usuários/administradores e 
disponibilização de senhas às Unidades Jurisdicionadas, bem como, em 
seus artigos 5º, 10° e 11°, a necessidade de ato formal de designação, 
delegando responsabilidades a Servidores para que os mesmos possam 
exercer atribuições no referido Sistema;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora a seguir relacionada para exercer atribuições no 
Sistema e-Jurisdicionados do TcE: 

Nome
completo cPF

endereço
do correio
eletrônico

cargo Vínculo
Funcional Perfil

ana clara 
Vilhena do 
Nascimento

020.947.052-69 ana.vilhena@sectet.
pa.gov.br

coordenadora 
de controle 

interno

ocupante de
cargo em
comissão

Usuário
administrador

ii - fica delegada a função de alimentar/gerir as informações do Sistema 
eJurisdicionados do TcE à servidora eventualmente designada, conforme
atividades que serão coordenados pelo Gestor Máximo e ou Servidor(es)
delegado(s), se for o caso, pelo Servidor com perfil Administrador, coorde-
nador geral das atividades a serem realizadas e controle de sua evolução/
registro/encaminhamento do processo de Prestação de contas anual de
Gestão ao TcE.
iii - a referida Servidora poderá solicitar o devido apoio e/ou orientar aos 
demais Servidores/Unidades organizacionais do quadro institucional, visando 
atendimento das demandas constantes no Sistema e-Jurisdicionados,
conforme atribuições do cargo/função/Unidade organizacional frente às
necessidades de informação, independentemente de acesso/perfil comum, 
envidando todos os esforços para o tempestivo atendimento, sempre man-
tendo o Gestor Máximo informado sobre o transcorrer/ evolução
do tema e nível de cadastramento, até o seu envio definitivo. Todos devem 
exercer suas atribuições com observância dos valores institucionais e
atribuições/competências estabelecidas, observando-se, tempestivamen-
te, aos preceitos legais e constitucionais, em especial aos procedimentos
estabelecidos nas resoluções TcE já mencionadas e demais exigências
normativas aplicáveis.
iV - as atividades serão desenvolvidas de forma articulada pelas Unidades 
organizacionais competentes da SEcTET, em especial as responsáveis pelas
áreas financeira, jurídica, contratos, convênios e/ou termos de colabora-
ção/fomento, termo de parceria, contrato de gestão, patrimonial, controle
interno Setorial, dentre outras, para o devido auxílio operacional, técnico,
assessoramento superior, celeridade e integridade do processo de Presta-
ção de contas de Gestão anual desta SEcTET.
V – fica revogada a PorTaria nº 117 de 08 de março de 2022, publicada 
no doE nº 34.866 do dia 09/03/2022.
Vi – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 19/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 01 de junho de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 807526
..

oUtras MatÉrias
.

coNVocaÇÃo
editaL de credeNciaMeNto Nº 020/2022
convocar para comparecimento no dia 03/06/2022 (quinta-feira) no horá-
rio de 9:00hs às 16:00hs nos locais abaixo informados, de acordo com o 
município de localidade, os bolsistas a seguir relacionados em cada função 
prevista no Edital de credenciamento Nº 020/2022, credenciado de acordo 
com a sequencia do resultado de homologação, publicado no site e no diá-
rio oficial do Estado no dia 31 de maio de 2022, a fim de tratar de assunto 
referente à Seleção Pública, munidos dos documentos para a formalização 
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do termo de concessão de bolsa, descritos no item 09 do referido edital. 
informamos ainda que um e-mail de convocação foi enviado a cada um 
dos convocados.
BElÉM: comparecer no coNSElHo ESTadUal dE EdUcaÇÃo, situado à rua 
arcipreste Manoel Teodoro, nº 862 - Bairro Batista campos, Belém – Pa.
ParaUaPEBaS: comparecer na USiPaZ ParaUaPEBaS situada na av. d, 
Quadra 101 - cidade Jardim, Parauapebas - Pa, 68516-000.
caNaa doS caraJáS: comparecer na USiPaZ caNaa doS caraJáS situ-
ada na aVENida B, S/N, canaã dos carajás - Pa, 68537-000.
XINGUARA: Comparecer na Escola Estadual de Educação Profissional e 
Tecnológica de Xinguara (EETEPa) - rua Br 155 km 02, Bairro Jardim 
américa, Xinguara, Pa, cep: 58.557-870. 

NoMe coMPLeto cidade iNstrUtoria coordeNador
aPoio as atiVi-
dades adMiNis-

tratiVas

adriaNa coSTa da SilVa BElEM   
aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

aGUida BrENda da coNcEi-
ÇÃo cardoSo BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

alESSaNdra carla SilVa 
da SilVa BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

aliNE BarroS BacHa BElEM   
aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

aNdErSEN SaNclaY da coN-
cEiÇÃo cardoSo BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

arTHUr alMEida da coSTa BElEM   
aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

arTHUr HENriQUE PirES 
BlUHM dE BaSToS BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

BETHÂNia laYara BoNaTES dE 
alENcar GoMES BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

BYaNKa SaNToS da SilVa BElEM   
aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

caMila raYSSa dE SoUZa 
caValEiro dE MacEdo BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

carla adriaNa MiraNda 
caSTro BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

cElENilcE dE VaScoNcEloS 
SaNcHES BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

claUdioNor BarBoSa 
caMPoS BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

clÉa GEoVaNE dE alMEida 
cUNHa fErrEira BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

criSTiaNE raMoS MoraES BElEM   
aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

EdiNaldo SilVa riBEiro 
JUNior BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

EdMilSoN JoaQUiM faro dE 
MoraiS BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

EZEQUiEl SEMiao do roSario 
filHo BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

fEliPE aNdrÉ PiMENTEl SilVa BElEM   
aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

fEliPE rENaTo da SilVa 
SaNToS BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

fraNcidalVa do rEMÉdio 
alVES cUNHa BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

GilEUda Maria MarTiNS da 
coSTa BElEM   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

daNiEl oliVEira dE SoUZa BElEM GaSTroNoMia   

rafHaEll PiMENTEl VarEla caNaÃ doS 
caraJáS GaSTroNoMia   

aMaNda lorENa dE alMEida 
fErrEira BElEM laB. MaKEr / ProGraMa-

ÇÃo E roBÓTica   

aNdErSoN PEriclES lira doS 
SaNToS BElEM laB. MaKEr / ProGraMa-

ÇÃo E roBÓTica   

GiSElE doS aNJoS BraNdÃo BElEM laB. MaKEr / ProGraMa-
ÇÃo E roBÓTica   

GlaUBUS ViNiciUS NEVES 
BarrEiroS BElEM laB. MaKEr / ProGraMa-

ÇÃo E roBÓTica   

lYaNdra PiNHEiro da cUNHa BElEM laB. MaKEr / ProGraMa-
ÇÃo E roBÓTica   

MarÍlia criSTiNa BaraTa 
da coSTa BElEM laB. MaKEr / ProGraMa-

ÇÃo E roBÓTica   

lariSSa carValHo GoN-
ÇalVES BElEM ModEliSTa 3d  

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

ricHElE dE NaZarÉ carValHo 
GUiMarÃES BElEM ModEliSTa 3d  

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS
cairo ParENTE dE aNdradE 

JUNior BElEM  GaSTroNoMia  

daNiEllE carNEiro fariaS BElEM  GaSTroNoMia  

dEUSiMar dE oliVEira loPES BElEM  GaSTroNoMia  

rafaEl diaS SEaBra caNaÃ doS 
caraJáS  GaSTroNoMia  

JoSE MaTEUS SaNToS SilVa 
dE Sa BElEM  laB. MaKEr / 

ProGr/roB  

PEdro PaUlo araUJo BlaNco BElEM  laB. MaKEr / 
ProGr/roB  

rEiNaN claYToN BarBoSa 
aBrEU BElEM  MaKEr / cNc  

Maria EroNdiNa fidEliS 
da SilVa ParaUaPEBaS   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS
Márcia HEllEN SoUTEllo 

MENdES SaNToS BElEM GaSTroNoMia   

odETE SoBral dE liMa caVal-
lEiro dE MacEdo BElEM GaSTroNoMia   

THaYaNa SoUZa cardoSo BElEM GaSTroNoMia   

lorENa fEliZardo PiNTo liMa ParaUaPEBaS   
aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

caTiaNa frEiTaS da PaZ ParaUaPEBaS   
aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS
cHarlENE BarBoSa da SilVa 

MENdoNÇa BElEM GaSTroNoMia   

aNdrEia caSTro da SilVa BElEM GaSTroNoMia   

NiVia criSTiNa liMa SilVa ParaUaPEBaS  GaSTroNoMia  

HEriVElToN rUi SoarES 
SEaBra

caNaÃ doS 
caraJáS   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS
MYcHEll GUiMaraES NaS-

ciMENTo ParaUaPEBaS GaSTroNoMia   

carloS HENriQUE da SilVa 
oliVEira XiNGUara   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

laUriMar NaSciMENTo 
fEiToSa XiNGUara   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

PoliaNa fErrEira HoNoS-
Torio XiNGUara   

aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

adriaNa alVES daMacENa XiNGUara   
aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

lariSSa liMa SoUSa XiNGUara   
aPoio aS aTiVida-
dES adMiNiSTra-

TiVaS

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, Belém-Pa, em 01 de junho de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 807724
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..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

errata
.

errata
outras Matérias
Publicada no doE n° 34.976 de 20/05/2022, na sessão outras Matérias.
Protocolo nº 800936.
onde se lê: iNSTrUMENTo SUBSTiTUTiVo dE coNTraTo
Leia-se: coNTraTo N° 04/2022
onde se lê: r$1.836,00
B r$5.212,00
ordenador de despesa: Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente da faPESPa

Protocolo: 807343
errata
outras Matérias
Publicada no doE n° 34.976 de 20/05/2022, na sessão outras Matérias.
Protocolo nº 800939.
onde se lê: iNSTrUMENTo SUBSTiTUTiVo dE coNTraTo
Leia-se: coNTraTo N° 05/2022
onde se lê: r$3.018,00
Leia-se: r$6.036,00
ordenador de despesa: Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente da faPESPa

Protocolo: 807363
errata
outras Matérias
Publicada no doE n° 34.976 de 20/05/2022, na sessão outras Matérias.
Protocolo nº 800943.
onde se lê: iNSTrUMENTo SUBSTiTUTiVo dE coNTraTo
Leia-se: coNTraTo N° 06/2022
onde se lê: r$1.647,50
Leia-se: r$7.831,00
ordenador de despesa: Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente da faPESPa

Protocolo: 807350

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° termo aditivo ao contrato n° 010/2021
contratada: fundação de ciência, Tecnologia, inovação e Sustentável Gua-
má – fundação Guamá
cNPJ: 11.024.200/0001-09
Endereço: av. Perimetral da ciência, S/N, KM 1, Parque de ciência e Tec-
nologia Guamá, Prédio Espaço inovação, 3° andar, Salas 11 e 13, Bairro: 
Guamá, Belém/Pa, cEP: 66.075-750
objeto: o Presente aditivo tem por objeto o adiantamento quantitativo, 
prorrogação da vigência do contrato n° 010/2021, por mais 6 (seis) meses, 
de 28/05/2022 a 28//03/2023, repactuação e dotação orçamentária.
Vigência: 28/05/2022 a 28/03/2023
Valor: r$ 1.154.928,76
Exercício: 2022
orçamento: 19.571.1490.8701
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101
Processo nº 2020/894504
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo - diretor-Presidente da 
faPESPa.

Protocolo: 807558

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 142/2022 – GaBiNete, de 01 de Junho de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
conceder férias regulamentares aos servidores da fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período de Gozo Período aquisitivo

5961253/1 PaUlo NaZarENo cardoSo da SilVa 04/07/2022 a 
02/08/2022 

01/07/2021 a 
30/06/2022

5946049/1 lUciBElo diaS doS SaNToS 04/07/2022 a 
02/08/2022

08/01/2021 a 
07/01/2022

5936544/1 JoYcE SUEllEN da SilVa 04/07/2022 a  
02/08/2022

04/02/2021 a 
03/02/2022

5916898/1 dÉBora NUNES PiMENTEl 04/07/2022 a 
02/08/2022

03/12/2020 a 
02/12/2021

5941763/1 fEliPE MarQUES dE SoUSa 28/07/2022 a 
26/08/2022

22/05/2021 a 
21/05/2022

5924182/1 MicHEllE TaVarES MalcHEr 04/07/2022 a 
02/08/2022

04/01/2020 a 
03/01/2021

5961248/1 BrUNa diolEM fErrEira 01/07/2022 a 
30/07/2022

01/07/2021 a 
30/06/2022

5916876/1 lUiZ roBErTo doS PaSSoS 11/07/2022 a 
09/08/2022

17/11/2020 a 
16/11/2021

5946082/1 clEicioNE GoNÇalVES coSTa 04/07/2022 a 
02/08/2022

08/01/2021 a 
07/01/2022

5961243/1 daNiEllY MaYara BaSToS SErra 01/07/2022 a 
30/08/2022

01/07/2021 a 
30/06/2022

5918280/1 JoHN aSSUNÇÃo dE SoUZa 11/07/2022 a 
09/08/2022

06/04/2021 a 
05/04/2022

5917956/1 lorENa arÊdE BarBoSa fErNaNdES 19/07/2022 a 
17/08/2022

30/03/2021 a 
29/03/2022

5906001/2 frEdErico fErNaNdES dE MENdoNÇa 11/07/2022 a 
09/07/2022

01/04/2021 a 
31/03/2022

5918281/1 WaGNEr da SilVa SaNToS 04/07/2022 a 
02/08/2022

22/04/2021 a 
21/04/2022

54186868/3 MarcElo SaNToS cHaVES 04/07/2022 a 
02/08/2022

01/04/2021 a 
31/03/2022

5946216/2 JacQUEliNE carValHo NaSciMENTo 18/07/2022 a 
15/08/2022

04/02/2021 a 
03/02/2022

5900558/1 roSENilda fErrEira dE frEiTaS 04/07/2022 a 
02/08/2022

02/07/2021 a 
01/07/2022

57176525/6 aNToNio carloS PErEa frEiTaS 01/07/2022 a 
30/07/2022

01/07/2021 a 
30/06/2022

5961236/1 rENaTo da SilVa BaNdEira 01/07/2022 a 
30/07/2022

01/07/2021 a 
30/06/2022

5918327/1 ricardo ViaNa PErEira 29/07/2022 a 
28/08/2022

22/04/2020 a 
21/04/2021

5934736/2 aNNE KEllY SaNcHES lEMoS 04/07/2022 a 
02/08/2022

21/05/2020 a 
20/05/2021

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 01 de Junho de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 807240
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 067, de 31 de Maio de 2022 - 
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas atribuições legais 
e, coNSidEraNdo os termos do acordo coletivo de Trabalho 2020/2022 
entre ProdEPa e SiNdPdPa. coNSidEraNdo os Processos n° 
2022/643147; r E S o l V E: art. 1. conceder a servidora Martha Maria 
Perez fernandez, Biblioteconomista, matrícula 3247287, 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias consecutivos de licença sem remuneração, com base 
no acordo coletivo de Trabalho entre ProdEPa e SiNdPdPa, a contar de 
11/07/2022. art. 2º Esta PorTaria entrará em vigor nesta data. art. 3. dê-
se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 31 de Maio 
de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará..

Protocolo: 807309

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022
Processo Pae Nº 2021/113.063
oBJETo: Prestação de serviço de locação de veículos com e sem motorista.
daTa da aBErTUra: 14 de junho de 2022
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEiro: Eduardo andrade
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamen-
tais.gov.br (coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.
gov.br).

Protocolo: 807371
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PreGÃo eLetrÔNico Nº 03/2022
Processo Pae nº 1.189.427/2021
objeto: registro de Preços para aquisição de gabinete do tipo armário/
bastidor fechado específico para armazenamento de banco de baterias.
daTa da aBErTUra: 15 de junho de 2022
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEira: adenice Mattos
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítio (coMPraSNET) ou no Mural 
de licitações
(www.compraspara.pa.gov.br).

Protocolo: 807430

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 269, de 31 de Maio de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 27/05/2022 a 27/05/2022, à 
Belém-Pa/Santa isabel/Belém-Pa, para aTENdiMENTo dE UrGENcia, 
ESTaÇÃo fora do ar (Meia diária). ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 270, de 31 de Maio de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa 
dE SUPorTE, matrícula 73170 , 27/05/2022 a 27/05/2022, à Belém-Pa/
Santa isabel/Belém-Pa, para aTENdiMENTo dE UrGENcia, ESTaÇÃo fora 
do ar (Meia diária). ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 271, de 31 de Maio de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) laEdSoN carloS Gaia JUNior, aNaliSTa 
dE SiSTEMaS, matrícula 71838, 29/05/2022 a 30/05/2022, à Belém-Pa/
almeirim/Belém-Pa, para Gerenciamento logístico para restabelecimento 
da Estação almeirim com instalação de Gerador. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 272, de 1 de JUNHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 5942194, 31/05/2022 a 04/06/2022, 
à alTaMira-Pa/aNaPU/ViTÓria do XiNGU/SENador JoSÉ PorfÍrio/
BraSil N0V0/PacaJá/NoVo rEParTiMENTo/BElÉM/alTaMiraPa., para 
MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa NaS ESTaÇÕES TElEcoM, 
rEParoS ElÉTricoS E iNSPEÇÃo ÓPTica coM a fErraMENTa 
oTdr, Troca dE BaNco dE BaTEriaS. (iNfraESTrUTUra) 
daS ESTaÇÕES E TraNSPorTE dE EQUiPaMENToS Para 
BElEM. EMErGENcial. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 807248

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 212/2022-seeL, de 30 de Maio de 2022.
rESolVE dESiGNar, a servidora lorENa MiraNda dE fiGUEirEdo, ma-
tricula 5961054/1, para exercer a função como Presidente Especial das 
comissões de licitações desta cPl/SEEl, a contar de 11 de abril de 2022.
i – rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ii – rEVoGaM-SE aS diSPoSiÇÕES EM coNTrário.
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 807183

.

.

errata
.

errata a Portaria N° 186/2022-seeL, Nº Protocolo: 799887, PU-
BLicada No doe Nº 34.973 de 18 de Maio de 2022. a QUaL aLtera
oNde se LÊ:
Designar o servidor Nilson Dias Oliveira, Matrícula n° 57202035, para fis-
calizar o contrato administrativo n°: 01/2022- EoP/SEEl
Leia-se:
Designar o servidor Nilson Dias Oliveira, Matrícula n° 57202035, para fis-
calizar o contrato administrativo n°: 042/2022- EoP/SEEl.
Belém, 01 dE JUNHo dE 2022.
NiVaN SETUBal NoroNNHa

Protocolo: 807159

errata do coNtrato N° 042/2022-seeL, Nº Protocolo: 799891, 
PUBLicada No doe Nº 34.973 de 18 de Maio de 2022. a QUaL aLtera.
oNde se LÊ:
coNTraTo N° 01/2022 – EoP/SEEl
Leia-se:
coNTraTo N° 042/2022 – EoP/SEEl
Belém, 01 dE JUNHo dE 2022.
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 807162
errata da Portaria Nº 190/2022 de 20 de Maio de 2022, PU-
BLicada No doe Nº 34.978 de 24 de Maio de 2022.
oNde se LÊ: aNdrÉ lUiZ corPES da SilVa, matricula nº 57202046/1, 
BiaNca rodriGUES doS SaNToS, matrícula n° 5933585/3, ElENir 
da SilVa E cUNHa, matrícula n° 5896777/1, JESUS NaZarENo doS 
SaNToS crUZ, matrícula n° 5901961/1, KáTia cilENE dE fariaS ro-
cHa, matrícula n° 5499119/2, Maria criSTiNa NUNES Baia, matrícu-
la n° 57174286/2, odailSoN fErNaNdES da coNcEiÇÃo, matricula nº 
5774276/2, raYSSa TaliNo fErrEira, matrícula n° 5937167/2, roSE-
aNE MESQUiTa TEiXEira, matrícula n° 57216778/2 e rUY GUilHErME 
aMaNaJaS MaUÉS, matrícula n° 6320945/3;
Leia-se: aNdrÉ lUiZ corPES da SilVa, matricula nº 57202046/1, 
BiaNca rodriGUES doS SaNToS, matrícula n° 5933585/3, ElENir da 
SilVa E cUNHa, matrícula n° 5896777/1, Marcia dE MiraNda corrEa, 
matricula n° 5523150/2, KáTia cilENE dE fariaS rocHa, matrícula n° 
5499119/2, Maria criSTiNa NUNES Baia, matrícula n° 57174286/2, 
Márcia criSTiNa da SilVa rEiS, matrícula n° 54190570/2, raYSSa Ta-
liNo fErrEira, matrícula n° 5937167/2, roSEaNE MESQUiTa TEiXEira, 
matrícula n° 57216778/2 e rUY GUilHErME aMaNaJaS MaUÉS, matrícula 
n° 6320945/3;
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 807705
errata da Portaria Nº 209/2022 de 27 de Maio de 2022, PU-
BLicada No doe Nº 34.987 de 30 de Maio de 2022.
oNde se LÊ: elemento de despesa 339030;
Leia-se: elemento de despesa 339039.
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 807694

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 14/2021.
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 14/2021 QUe eNtre si ceLe-
BraM a seeL e a PreFeitUra MUNiciPaL de aUGUsto corrÊa/Pa.
ParTÍciPES:
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl, Pessoa Jurídica de 
direito Público intero, sediada em Belém, capital do Estado do Pará, na ro-
dovia augusto Montenegro, km 03, S/N (Prédio anexo ii dETraN), Bairro 
Nova Marambaia, inscrita no cNPJ/Mf sob o no 03.143.730/0001-30, neste 
ato,representada por NiVaN SETUBal NoroNHa, brasileiro, com cPf nº 
262.310.932-04, residente e domiciliado nesta capital
PrEfEiTUra MUNiciPal dE aUGUSTo corrÊa inscrito no cNPJ Nº 
04.873.600/0001-15, com sede na, Praça São Miguel, n°: 60 Bairro: centro, 
cEP: 68.610-000, representado pelo Sr. fraNciSco EdiNaldo QUEiroZ 
dE oliVEira, portador do cPf nº 593.536.782-34, representante legal.
As partes supra identificadas ajustaram, na data de 09/11/2021, o Convê-
nio e, por este instrumento, celebram TErMo adiTiVo, em conformidade 
com as normas legais vigentes, no que couber, com a lei n° 8.666, e com 
o decreto 733/13 e com as disposições contidas nos autos do processo nº 
2021/1334986, mediante as seguintes cláusulas e condições:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
Prorrogar o prazo de vigência do Termo de convênio no 14/2021 pelo período 
de 180 (cento e oitenta) dias, renovável, através de outros Termos aditivos.
cLÁUsULa seGUNda - da ratiFicaÇÃo
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo ori-
ginário, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, 
por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como 
nele se contém na presença das testemunhas abaixo, para que produza os 
devidos e legais efeitos.
Belém/Pa, 12 de abril de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl
fraNciSco EdiNaldo QUEiroZ dE oliVEira
PrEfEiTUra MUNiciPal dE aUGUSTo corrÊa
.
Testemunha 1: -
Nome:_______________________
cPf:________________________
Testemunha 2:
Nome:_______________________
cPf:_________________________

Protocolo: 807522
.
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diÁria
.

Portaria Nº. 211/2022 – seeL, de 30 de Maio de 2022.
rESolVE ProrroGar, a PorTaria de nº 73/2019, publicada no doE 
33.842 do dia 04/04/2020, que designa a servidora Nairá coiMBra 
PorTo, matricula 54185354/2, como Pregoeira Suplente desta cPl/SEEl, 
por mais 12 meses a contar de 29 de Março de 2022.
i – rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 807172
Portaria Nº. 213/2022-seeL, de 30 de Maio de 2022.
rESolVE coNcEdEr 05 e ½ (três e meia) diárias a servidora MaÍra JU-
liaNa loBaTo da SilVa, matricula nº 80845863/5, com o objetivo de 
fiscalizar a realização do evento JOAPA - 11° edição do “Jogos Abertos do 
Pará”, no município de altamira – Pa, de 01/06/2022 a 06/06/2022. orde-
nador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 807690
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

errata
.

Portaria Nº 453/2022/GePs/setUr de 01 JUNHo de 2022
errata da Portaria Nº 138/2022 de diÁria, publicada do doe 
34.886 de 09/03/2022. 
onde lê-se: coordenadoria de Estudos, Pesquisas, Estatística e informa-
ção - cEPi
Leia-se: coordenadoria de Programas e investimentos – coPi
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 807703
.

diÁria
.

Portaria Nº 450/GePs/setUr 01 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/675439; rESolVE: conce-
der 2, ½ (duas meias) diárias à servidora SHEila criSTiNa PiNTo dE 
SoUZa, mat. 5960417/1, Secretária de Gabinete. oBJ: Participação e fis-
calização no Evento arraial do Brega. dESTiNo: Benevides-Pa. PErÍodo: 
05 e 06.06.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 807425
Portaria Nº 449/GePs/setUr de 01 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/675625; rESolVE: con-
ceder 2, ½ (duas meias) diárias ao servidor ciNTia diaS cUPErTiNo, Mat. 
5965239/1, assessora. oBJ: Participação e fiscalização no Evento arraial 
do Brega. dESTiNo: Benevides – Pa. PErÍodo: 05 e 06.06.2022. ordE-
Nador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 807397
Portaria Nº 451/GePs/setUr de 01 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/650613; rESolVE: conce-
der 4, ½ (quatro meias) diárias ao servidor abaixo descrito: aNdrEY MEN-
doNÇa SoUZa, Matrícula Nº 5960339/1, cPf: 017.376.012-06, ocupante do 
cargo de Gerente de Qualidade. oBJ: fiscalização da demanda parlamen-
tar do projeto “arraial do Brega”. dESTiNo: ananindeua/Pa. PErÍodo: 27 a 
30.05.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 807411
Portaria N° 452/GePs/setUr de 01 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/650485; rESolVE: conce-
der 4, ½ (quatro meias) diárias ao servidor frEdErico BarrETo BarrEi-
roS, mat. 5960380/1, Gerente de Turismo de Pesca Esportiva. oBJ: fisca-
lização da demanda parlamentar do projeto “arraial do Brega”. dESTiNo: 
ananindeua/Pa. PErÍodo: 27 a 30.05.2022. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 807416
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
No dia 31 de maio de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o defensor Público Geral do Estado do Pará, HoMolo-
Ga a adjudicação referente ao ProcESSo Nº: 2021/1361685, Pregão 
Eletrônico Nº 008/2022-dPE/Pa, para contratação de empresa especiali-
zada na ElaBoraÇÃo dE rElaTÓrio TÉcNico E ProJEToS ElÉTricoS 
Para corrEÇÕES NEcESSáriaS No SiSTEMa ElÉTrico da cENTral dE 
aTENdiMENTo dESTa dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, con-
forme condições e exigências constantes no Edital e seus anexo, tendo 
como vencedora do certame a empresa KroNBaUEr, GUTTMaN E lorENZ 
ENGENHaria lTda (cNPJ: 24.364.541/0001-67), venceu o iTEM 01, pelo 
valor global de r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 807150

.

.

diÁria
.

Portaria 968/2022 ,01/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor claUdiVaN BarroS doS rEiS, 
matrícula 20463, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor 
ETElViNo QUiNTiNo MiraNda dE aZEVEdo. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a 
rEdENÇÃo, período 24/05/2022 a 25/05/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 807194
Portaria 967/2022,31/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores SidNEY alMEida doS 
SaNToS, matrícula 57212384, cargo ENGENHEiro ciVil, aNSElMo 
carloS NoGUEira MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar ViSToria TÉcNica NaS iNSTalaÇÕES ElÉTricaS do 
PrÉdio. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 31/05/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 807191
Portaria Nº 895/2022 - da BeLÉM, 24/05/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/392395 de 01/04/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 

NoMe FUNcÃo cPF LotaÇÃo
Matri-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

WadY cHaroNE NETo
TÉcNico dE 
dEfENSoria

630.882.742-87
BalcÃo dE 
dirEiToS

57211857
ParTiciPar dE aÇÃo 
cidadaNia No MUNi-
cÍPio dE BaGrE-Pa, 
EM ParcEria coM o 

TriBUNal dE JUSTiÇa, 
ProJETo riBEiriNHo 

cidadÃo.

03.091.1492.8730

raida rENaTa rEiS 
TriNdadE

aNaliSTa dE 
dEfENSoria 

PÚBlica
873.509.472-91

BalcÃo dE 
dirEiToS

57211852

liNdEMBErG doS 
SaNToS GUiMaraES

TEc. dE dEfEN-
Soria

043.645.382-72
BalcÃo dE 
dirEiToS

3254143

HaNNa racQUEl fEr-
rEira SoSiNHo

cHEfE dE 
SErViÇoS

012.071.742-54
didEM/PolÍcia 

ciVil
5903062

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM BaGrE 20 a 23/05/2022 3,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 807202
Portaria 970/2022,01/06/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor EdGar MorEira alaMar, 
matrícula 5558862-7, objetivo rEaliZar aÇÃo dE cidadaNia À 
PoPUlaÇÃo EM SiTUaÇÃo dE rUa. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a BENEVidES, 
período 04/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 807326
Portaria 971/2022,01/06/2022. c
onceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores YaNca dE caSSia loPES 
SalES, matrícula .5916805, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, 
lUcilENE PaiVa da coSTa, matrícula 57208949-2, cargo aNaliSTa dE 
dEfENSoria PÚBlica a, cliVEr rEiS BaraTa, matrícula 54187789, 
cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZaÇÃo dE aTENdiMENTo dE SEGUNda 
Via, rETificaÇÃo E rEGiSTro Tardio EM aÇÃo dE cidadaNia À 
PoPUlaÇÃo dE rUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a BENEVidES, período 04/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 807330
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 260/2022-GGP-dPG, de 26 de Maio de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o processo nº 2022/624055. rESolVE: 
aUToriZar, o gozo de 20 (vinte) dias de férias residuais, referente ao 
aquisitivo (2020/2021), do defensor Público, alaN fErrEira daMaScENo; 
id. funcional: 54190211/  3; concedida por meio da PorTaria nº 484/21-GGP-
dPG, de 13/08/2021; publicada no doe nº 34.672, de 13/08/2021; colocado 
o gozo residual para momento oportuno. ficando agora concedido o usufruto 
no intervalo de 25/05/2022 a 13/06/2022 – 20 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 807290
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resoLUÇÃo csdP Nº 321, de 16 de Maio de 2022.
aprova a lista de antiguidade provisória dos defensores Públicos do Estado para o ano de 2022 e dá outras providências.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 11, iii da lei comple-
mentar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, publicada no d.o.E. em 09.02.2006;
coNSidEraNdo a deliberação unânime do Egrégio conselho Superior da defensoria Pública em sua 97ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 16 de 
maio de 2022;
rESolVE:
art. 1° aprovar a lista de antiguidade provisória dos defensores Públicos em atividade na defensoria Pública no ano de 2022, para os devidos efeitos 
legais, conforme anexo Único desta resolução.
Art. 2° O (A) Defensor (a) Público (a) poderá interpor recurso ao Conselho Superior sobre a sua posição na lista de classificação, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, a contar da publicação da presente resolução.
art. 3° No caso de empate na apuração do tempo de atuação na classe, observar-se-á o disposto no artigo 39, § 2° da lei 054/2006.
art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cESar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNToNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular

aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo csdP Nº 321, de 16 de Maio de 2022.

reLaÇÃo deFeNsores Por criterios de adMissÃo, iNGresso Na deFeNsoria e iNGresso Na cLasse

Pos Nome Matrícula classe Lotação ingresso Na 
classe

tempo 
ingresso 

classe

data de ingresso 
no cargo de defen-

sor Público

tempo de in-
gresso no cargo 

de defensor 
Público

tempo serv. 
Pub. estadual

tempo serv. 
Pub. Geral Nascimento

1 TÂNia Mara dE SoUZa 
loSiNa 3084043 classe Especial 03ª dP criMiNal da 

ENTrÂNcia ESPEcial 15/06/1994 27 anos 11 
meses 4 dias 01/09/1983 38 anos 8 meses 

18 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 16/09/1959

2 rEGiNa lÚcia BaraTa P. 
SoUZa 3083446 classe Especial 03ª dP cÍVEl da EN-

TrÂNcia ESPEcial 15/04/2014 8 anos 1 mes 
4 dias 11/09/1984 37 anos 8 meses 

8 dias
00 ano, 11 mes, 

16 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 19/11/1960

3 aNToNio carloS dE 
aNdradE MoNTEiro 3083527 classe Especial 01ª dP cÍVEl da EN-

TrÂNcia ESPEcial 15/04/2014 8 anos 1 mes 
4 dias 10/01/1985 37 anos 4 meses 

9 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 19/10/1957

4 lUiZ aNToNio NaSciMEN-
To raMoS 3083810 classe Especial 10ª dP criMiNal da 

ENTrÂNcia ESPEcial 15/04/2014 8 anos 1 mes 
4 dias 08/06/1985 36 anos 11 meses 

11 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 12/06/1959

5 Maria dE NaZarE rUSSo 
raMoS 3083870 classe Especial 02ª dP cÍVEl da EN-

TrÂNcia ESPEcial 15/04/2014 8 anos 1 mes 
4 dias 08/07/1985 36 anos 10 meses 

11 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 31/03/1961

6 lEa criSTiNa B. dE S. 
V. SErra 3083802 classe Especial 11ª dP criMiNal da 

ENTrÂNcia ESPEcial 15/04/2014 8 anos 1 mes 
4 dias 10/07/1985 36 anos 10 meses 

9 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 25/11/1957

7 cESar aUGUSTo aSSad 3084698 classe Especial 05ª dP criM. E dE EXEc. 
PENal da ENTr. ESP. 13/11/2017 4 anos 6 meses 

6 dias 01/04/1986 36 anos 1 mes 
18 dias

03 ano, 01 mes, 
19 dia

01 ano, 09 
mes, 06 dia 17/04/1953

8 lUiZ PaUlo dE alBUQUEr-
QUE fraNco 3084230 classe Especial 05ª dP dE faMÍlia 07/06/2021 11 meses 12 

dias 01/04/1986 36 anos 1 mes 
18 dias

02 ano, 07 mes, 
03 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 03/10/1962

9 alcidES alEXaNdrE 
fErrEira da SilVa 3084132 classe Especial 13ª dP dE faMÍlia 07/06/2021 11 meses 12 

dias 01/04/1986 36 anos 1 mes 
18 dias

02 ano, 02 mes, 
22 dia

01 ano, 04 
mes, 03 dia 31/03/1963

10 SaMUEl BUrlaMaQUi dE 
MoraES 3084728 classe Especial 03ª dP criM. dE flaG. E 

iNQ. PoliciaiS 07/06/2021 11 meses 12 
dias 01/04/1986 36 anos 1 mes 

18 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 08/05/1958

11 PaUlo roBErTo SilVa 
aVElar 3084710 classe Especial 02ª dP criM. dE flaG. E 

iNQ. PoliciaiS 07/06/2021 11 meses 12 
dias 01/04/1986 36 anos 1 mes 

18 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 19/01/1961

12 roSiNEi rodriGUES da 
SilVa caSTro 3085015 classe Especial 16ª dP da faMÍlia 07/06/2021 11 meses 12 

dias 02/05/1986 36 anos 17 dias 12 ano, 00 mes, 
04 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 21/10/1955

13 carMEN EliZaBETH a. 
addário HaBEr 3084841 classe Especial

01ª dP criM. dE 
flaGraNTES E iNQ. 

PoliciaiS
07/06/2021 11 meses 12 

dias 02/05/1986 36 anos 17 dias 00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 07/01/1958

14 odoldira aUX. ESPÍNdola 
dE fiGUEirEdo 3084957 classe Especial 17ª dP dE faMÍlia 07/06/2021 11 meses 12 

dias 02/05/1986 36 anos 17 dias 00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 24/05/1963

15 Maria dE BElEM BaTiSTa 
PErEira 3085147 classe Especial 01ª dP dEf. PES. acUSa-

da dE Viol. dE GÊNEro 07/06/2021 11 meses 12 
dias 02/06/1986 35 anos 11 meses 

17 dias
02 ano, 06 mes, 

04 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 02/09/1958

16 HEliaNa dENiSE da SilVa 
SENa 3085287 classe Especial 01ª dP criMiNal 07/06/2021 11 meses 12 

dias 18/06/1986 35 anos 11 meses 
1 dia

01 ano, 03 mes, 
06 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 25/09/1954

17 adalBErTo da MoTa 
SoUTo 3083462 classe Especial 18ª dP dE faMÍlia 07/06/2021 11 meses 12 

dias 18/06/1986 35 anos 11 meses 
1 dia

00 ano, 08 mes, 
29 dia

02 ano, 08 
mes, 11 dia 06/09/1950

18 NilZa Maria PaES da 
crUZ 5038529 classe Especial 01ª dP dE dEfESa do 

coNSUMidor 07/06/2021 11 meses 12 
dias 13/12/1994 27 anos 5 meses 

6 dias
07 ano, 01 mes, 

12 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 22/01/1952

19 aNa MariNa MoNTEiro 
ValENTE do coUTo 5693829 classe Especial 01ª dP do NÚclEo daS 

iNST. ENS. SUPErior 07/06/2021 11 meses 12 
dias 13/12/1994 27 anos 5 meses 

6 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 09/02/1972

20 alira criSTiNa dE MENE-
ZES PErEira 5463521 classe Especial 06ª dP iNfracioNal da 

JUV. da caPiTal 07/06/2021 11 meses 12 
dias 14/12/1994 27 anos 5 meses 

5 dias
01 ano, 07 mes, 

03 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 15/02/1969
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21 aNElYSE SaNToS dE 
frEiTaS 5634504 classe Especial 02ª dP dE dirEiToS 

HUMaNoS 07/06/2021 11 meses 12 
dias 14/12/1994 27 anos 5 meses 

5 dias
00 ano, 08 mes, 

15 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 01/11/1970

22 TaNia do Socorro BaN-
dEira dE SoUZa 5693810 classe Especial 07ª dP iNfracioNal da 

JUV. da caPiTal 07/06/2021 11 meses 12 
dias 15/12/1994 27 anos 5 meses 

4 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 16/04/1960

23 EliaNa Socorro S. VaS-
coNcEloS 3084868 classe Especial 02ª dP dE dEfESa EM 

EXEcUÇÃo PENal 23/08/2021 8 meses 26 
dias 02/05/1986 36 anos 17 dias 00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 30/09/1958

24 MarcUS ViNiciUS c. da 
S. fraNco 55588803 classe Especial 06ª dP dE dEfESa EM 

EXEcUÇÃo PENal 23/08/2021 8 meses 26 
dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 13 ano, 03 mes, 

11 dia
02 ano, 11 
mes, 15 dia 19/08/1968

25 MoNica PalHETa fUrTado 
BElEM diaS 5832080 classe Especial 01ª dP criMiNal ESPE-

cialiZada 23/08/2021 8 meses 26 
dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 06 ano, 01 mes, 

27 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 19/08/1974

26 Marcio da SilVa crUZ 55588733 classe Especial 03ª dP dE dirEiToS 
HUMaNoS 23/08/2021 8 meses 26 

dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 04 ano, 06 mes, 
11 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 14/06/1972

27 lUciaNa alBUQUErQUE 
liMa 80845369 classe Especial 01ª dP dE dEfESa da 

Moradia 23/08/2021 8 meses 26 
dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 04 ano, 06 mes, 

11 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 09/12/1980

28 alEXaNdrE MarTiNS 
BaSToS 51855739 classe Especial 04ª dP criMiNal 23/08/2021 8 meses 26 

dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 03 ano, 03 mes, 
11 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 25/11/1980

29 lUdMila cardoSo loBao 
diaS 55588721 classe Especial 06ª dP dE faMÍlia 23/08/2021 8 meses 26 

dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 02 ano, 11 mes, 
09 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 27/02/1981

30 rafaEl da coSTa SarGES 55588712 classe Especial 03ª dP do TriBUNal 
do JÚri 23/08/2021 8 meses 26 

dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 01 ano, 04 mes, 
01 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 16/02/1981

31 roSSaNa ParENTE dE 
SoUZa 55588714 classe Especial 03ª dP criMiNal 23/08/2021 8 meses 26 

dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 01 ano, 02 mes, 
09 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 29/07/1980

32 JaNicE coSTa da SilVa 55588718 classe Especial 12ª dP dE faMÍlia 23/08/2021 8 meses 26 
dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 11 mes, 

27 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 10/05/1980

33 dioGo coSTa araNTES 55588693 classe Especial 11ª dP criMiNal 23/08/2021 8 meses 26 
dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 06 mes, 

10 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 21/04/1982

34 BrENo lUZ MoraiS 57175543 classe Especial 12ª dP criMiNal 23/08/2021 8 meses 26 
dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 06 mes, 

04 dia
02 ano, 03 
mes, 18 dia 13/01/1979

35 BrUNo BraGa caValcaNTE 57176475 classe Especial 06ª dP criMiNal 23/08/2021 8 meses 26 
dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 03 mes, 

29 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 06/04/1981

36 EdGar MorEira alaMar 55588692 classe Especial 05ª dP criMiNal 23/08/2021 8 meses 26 
dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 

06 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 12/03/1978

37 faBio GUiMaraES liMa 55588722 classe Especial 07ª dP da faZENda 
PÚBlica 23/08/2021 8 meses 26 

dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 
00 dia

11 ano, 06 
mes, 11 dia 14/03/1964

38 GiaNE dE aNdradE 
BUBola liMa 55588717 Classe final 05ª dP dE dEfESa EM 

EXEcUÇÃo PENal 09/03/2009 13 anos 2 me-
ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 

00 dia
14 ano, 03 
mes, 22 dia 08/04/1967

39 Joao PErES dE aNdradE 
filHo 55588720 Classe final 01ª dP do JUiZado ES-

PEcial criM. icoaraci 09/03/2009 13 anos 2 me-
ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 

00 dia
07 ano, 01 
mes, 28 dia 09/09/1971

40 fErNaNdo alBUQUErQUE 
dE oliVEira 55588713 Classe final 07ª dP dE dEfESa EM 

EXEcUÇÃo PENal 09/03/2009 13 anos 2 me-
ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 

00 dia
04 ano, 01 
mes, 16 dia 06/11/1979

41 aUGUSTo SEiKi KoZU 55588702 Classe final 03ª dP dE dEfESa EM 
EXEcUÇÃo PENal 09/03/2009 13 anos 2 me-

ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 09 
mes, 15 dia 02/09/1969

42 aNdErSoN da SilVa 
PErEira 55588707 Classe final 05ª dP da faZENda 

PÚBlica 09/03/2009 13 anos 2 me-
ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 03 
mes, 04 dia 23/11/1980

43 faBio PirES NaMEKaTa 55588709 Classe final 04ª dP criMiNal ESPE-
cialiZada 09/03/2009 13 anos 2 me-

ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 02 
mes, 25 dia 26/07/1980

44 SUZY SoUZa dE oliVEira 55588696 Classe final 08ª dP da faZENda 
PÚBlica 09/03/2009 13 anos 2 me-

ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 07/02/1974

45 JoSEaNE rocHa GodoY 
SaNTaNa 55588704 Classe final 01ª dP da faMÍlia 09/03/2009 13 anos 2 me-

ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 11/01/1978

46 VladiMir aUGUSTo dE c. 
l. E a. KoENiG 55588724 Classe final 10ª dP criMiNal 09/03/2009 13 anos 2 me-

ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 08/08/1978

47 fElicia MarQUES fiUZa 
NUNES 55588700 Classe final 04ª dP dE dirEiToS 

HUMaNoS 09/03/2009 13 anos 2 me-
ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 31/01/1979

48 rodriGo cErQUEira dE 
MiraNda 55588725 Classe final 09ª dP da faZENda 

PÚBlica 09/03/2009 13 anos 2 me-
ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 31/03/1980

49 PaUla cUNHa da SilVa 
dENadai 55588715 Classe final 14ª dP da faMÍlia 09/03/2009 13 anos 2 me-

ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 12/09/1980

50 aNdrEa BarrETo ricarTE 
dE o. fariaS 55588705 Classe final 03ª dP da faZENda 

PÚBlica 09/03/2009 13 anos 2 me-
ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 27/12/1980

51 JENiffEr dE BarroS 
rodriGUES 55588706 Classe final 02ª dP dE dEfESa do 

coNSUMidor 09/03/2009 13 anos 2 me-
ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 30/01/1981

52 JoSE aNiJar fraGoSo rEi 55588719 Classe final 01ª dP da faZENda 
PÚBlica 09/03/2009 13 anos 2 me-

ses 10 dias 11/05/2007 15 anos 8 dias 00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 06/04/1982

53 alEX MoTa NoroNHa 57176553 Classe final 04ª dP do TriBUNal 
do JÚri 09/03/2009 13 anos 2 me-

ses 10 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

09 ano, 11 mes, 
07 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 28/03/1979

54 roSEMarY doS rEiS SilVa 5110610 Classe final 04ª dP dE faMÍlia 09/03/2009 13 anos 2 me-
ses 10 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
09 ano, 03 mes, 

25 dia
02 ano, 02 
mes, 17 dia 13/08/1969

55 SilVia GoMES NoroNHa 55589185 Classe final 02ª dP dE dEfESa da 
Moradia 09/03/2009 13 anos 2 me-

ses 10 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

05 ano, 06 mes, 
28 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 30/04/1982

56 KEYla carValHo dE a. V. 
dE oliVEira 55589083 Classe final 04ª dP iNfracioNal da 

JUV. da caPiTal 09/03/2009 13 anos 2 me-
ses 10 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
04 ano, 07 mes, 

07 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 04/08/1977

57 aNa PaUla PErEira Mar-
QUES ViEira 80845361 Classe final 03ª dP cÍVEl da caPiTal 27/06/2011 10 anos 10 

meses 22 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

03 ano, 09 mes, 
20 dia

00 ano, 02 
mes, 29 dia 27/09/1978

58 JoSE flaVio riBEiro 
MaUES 54182664 Classe final 01ª dP doS JUiZadoS 

ESPEciaiS cÍVEiS 27/06/2011 10 anos 10 
meses 22 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
03 ano, 09 mes, 

04 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 29/01/1979

59 roSSiVaGNEr SaNTaNa 
SaNToS 55589163 Classe final 07ª dP da faMÍlia 27/06/2011 10 anos 10 

meses 22 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

03 ano, 07 mes, 
08 dia

00 ano, 02 
mes, 00 dia 15/05/1981
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60 arQUiSE JoSÉ fiGUEira 
dE MElo 80845364 Classe final 04ª dP doS JUiZadoS 

ESPEciaiS cÍVEiS 27/06/2011 10 anos 10 
meses 22 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
03 ano, 07 mes, 

07 dia
01 ano, 08 
mes, 29 dia 10/08/1981

61 adriaNa MarTiNS JorGE 
Joao 55589094 Classe final 07ª dP cÍVEl da caPiTal 27/06/2011 10 anos 10 

meses 22 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

03 ano, 07 mes, 
07 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 04/07/1977

62 aNNa iZaBEl E SilVa 
SaNToS 55589181 Classe final 09ª dP dE dEfESa EM 

EXEcUÇÃo PENal 27/06/2011 10 anos 10 
meses 22 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
03 ano, 05 mes, 

09 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 18/08/1981

63 faBio raNGEl PErEira 
dE SoUZa 55589067 Classe final 01ª dP dEf. MUlHEr EM 

SiT. dE Viol. GÊNEro 27/06/2011 10 anos 10 
meses 22 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
03 ano, 01 mes, 

18 dia
04 ano, 00 
mes, 28 dia 23/07/1974

64 claUdiNE riBEiro dE o. 
M. BEcKMaN 55589175 Classe final 04ª dP cÍVEl da caPiTal 27/06/2011 10 anos 10 

meses 22 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

02 ano, 10 mes, 
27 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 14/04/1978

65 JoSE adaUMir arrUda 
da SilVa 55589075 Classe final 08ª dP dE dEfESa EM 

EXEcUÇÃo PENal 27/06/2011 10 anos 10 
meses 22 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
02 ano, 10 mes, 

12 dia
13 ano, 06 
mes, 27 dia 27/09/1961

66 alaNa da SilVa fErNaN-
dES MoliTor 55589172 Classe final 09ª dP da faMÍlia 26/01/2012 10 anos 3 me-

ses 23 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

00 ano, 11 mes, 
24 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 10/12/1981

67 lEiliaNa SaNTa BrÍGida 
SoarES dE liMa 55589060 Classe final 02ª dP cÍVEl da caPiTal 26/01/2012 10 anos 3 me-

ses 23 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

00 ano, 09 mes, 
23 dia

04 ano, 03 
mes, 28 dia 30/01/1973

68 fraNciara lEMoS rEll 55587528 Classe final 02ª dP cÍVEl dE 
icoaraci 26/01/2012 10 anos 3 me-

ses 23 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

00 ano, 04 mes, 
02 dia

06 ano, 05 
mes, 04 dia 04/11/1977

69 lUiS carloS dE aGUiar 
PorTEla 55589139 Classe final 01ª dP cÍVEl dE 

icoaraci 26/01/2012 10 anos 3 me-
ses 23 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
05 ano, 08 
mes, 24 dia 11/01/1973

70 KaSSaNdra caMPoS PiNTo 
loPES GoMES 55589183 Classe final 02ª dP iNfracioNal da 

JUV. da caPiTal 26/01/2012 10 anos 3 me-
ses 23 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
03 ano, 08 
mes, 08 dia 03/01/1977

71 daiaNE liMa doS SaNToS 5861144 Classe final 02ª dP dEf. MUlHEr EM 
SiT. dE Viol. GÊNEro 17/12/2013 8 anos 5 meses 

2 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 11 
mes, 23 dia 19/06/1981

72 alESSaNdra oliVEira 
daMaScENo GUEdES 55589166 Classe final 10ª dP dE faMÍlia 17/12/2013 8 anos 5 meses 

2 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 10 
mes, 23 dia 21/12/1982

73 WEllYda carla BarcEloS 
diaS 55589164 Classe final 14ª dP cÍVEl da caPiTal 17/12/2013 8 anos 5 meses 

2 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 03 
mes, 11 dia 11/09/1982

74 dYEGo aZEVEdo Maia 55589058 Classe final 05ª dP doS JUiZadoS 
ESPEciaiS cÍVEiS 17/12/2013 8 anos 5 meses 

2 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 02 
mes, 06 dia 16/11/1982

75 BrUNo SilVa NUNES dE 
MoraES 55589084 Classe final 01ª dP criMiNal dE 

icoaraci 17/12/2013 8 anos 5 meses 
2 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 01 
mes, 05 dia 10/06/1978

76 daNiEl SaBBaG 55589064 Classe final 07ª dP criMiNal 17/12/2013 8 anos 5 meses 
2 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 11/02/1974

77 roGÉrio SiQUEira doS 
SaNToS 55589169 Classe final 08ª dP cÍVEl da caPiTal 17/12/2013 8 anos 5 meses 

2 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 12/12/1977

78 carla rEGiNa SaNToS 
coNSTaNTE 55589177 Classe final 05ª dP dE dEfESa do 

coNSUMidor 17/12/2013 8 anos 5 meses 
2 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 20/09/1978

79 carloS EdUardo BarroS 
da SilVa 55589065 Classe final 03ª dP dE ProTEÇÃo 

iNf. E da JUV. caPiTal 17/12/2013 8 anos 5 meses 
2 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 09/09/1979

80 VErENa MaUÉS fidalGo 
BarroS 55589062 Classe final 02ª dP dE faMÍlia 17/12/2013 8 anos 5 meses 

2 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 11/01/1980

81 arTHUr corrEa da SilVa 
NETo 55589073 Classe final 04ª dP dE dEfESa EM 

EXEcUÇÃo PENal 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 08/04/1981

82 GErMaNa SErra dE frEi-
TaS BarroS 55589186 Classe final 02ª dP da faZENda 

PÚBlica 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 

14 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 17/07/1981

83 aNdrÉ MarTiNS PErEira 55589068 Classe final 05ª dP criMiNal ESPE-
cialiZada 22/05/2014 7 anos 11 me-

ses 27 dias 05/06/2007 14 anos 11 meses 
14 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 19/08/1981

84 floriaNo BarBoSa 
JUNior 55589071 Classe final 03ª dP criMiNal ESPE-

cialiZada 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 04/07/2007 14 anos 10 meses 

15 dias
07 ano, 09 mes, 

00 dia
05 ano, 01 
mes, 04 dia 07/09/1967

85 arNoldo PErES JUNior 57175577 Classe final 03ª dP dE dEfESa do 
coNSUMidor 22/05/2014 7 anos 11 me-

ses 27 dias 04/07/2007 14 anos 10 meses 
15 dias

00 ano, 07 mes, 
27 dia

06 ano, 09 
mes, 11 dia 22/08/1976

86 rEGiNaldo TaVEira 
riBEiro 55589623 Classe final 01ª dP do JUiZado ESP. 

cÍVEl dE icoaraci 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 04/07/2007 14 anos 10 meses 

15 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
03 ano, 10 
mes, 00 dia 08/04/1975

87 fraNciSco NUNES fEr-
NaNdES NETo 55589616 Classe final 10ª dP dE dEfESa EM 

EXEcUÇÃo PENal 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 04/07/2007 14 anos 10 meses 

15 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 03/03/1980

88 lUciaNa SaNToS filiZZo-
la BriNGEl 55589612 Classe final 10ª dP cÍVEl da caPiTal 22/05/2014 7 anos 11 me-

ses 27 dias 04/07/2007 14 anos 10 meses 
15 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 10/03/1982

89 MarcoS aNToNio Barro-
So cErQUEira 5234719 Classe final 04ª dP cÍVEl dE 

icoaraci 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 15 ano, 09 mes, 

27 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 19/09/1968

90 adriaNo SoUTo oliVEira 57190983 Classe final 09ª dP cÍVEl da caPiTal 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 10 ano, 07 mes, 

11 dia
03 ano, 09 
mes, 19 dia 07/03/1973

91 roSiNEidE MiraNda 
MacHado 57174689 Classe final 12ª dP dE dEfESa EM 

EXEcUÇÃo PENal 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 05 ano, 05 mes, 

06 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 18/02/1969

92 cÉlia SYMoNE filocrEÃo 
GoNÇalVES 57191007 Classe final 05ª dP cÍVEl da caPiTal 22/05/2014 7 anos 11 me-

ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 05 ano, 00 mes, 
03 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 25/12/1975

93 MaUro PiNHo da SilVa 57190956 Classe final 07ª dP dE dEfESa do 
coNSUMidor 22/05/2014 7 anos 11 me-

ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 04 ano, 00 mes, 
15 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 05/03/1980

94 odUValdo SErGio dE 
SoUZa SEaBra 57190974 Classe final 11ª dP cÍVEl da caPiTal 22/05/2014 7 anos 11 me-

ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 03 ano, 11 mes, 
13 dia

02 ano, 11 
mes, 17 dia 22/05/1961

95 VaNESSa SaNToS aZEVEdo 
araÚJo 57191049 Classe final 13ª dP dE dEfESa EM 

EXEcUÇÃo PENal 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 03 ano, 05 mes, 

13 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 29/03/1982

96 aNdErSoN SErrÃo PiNTo 57190998 Classe final 11ª dP dE faMÍlia 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 02 ano, 11 mes, 

02 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 11/09/1981

97 rodriGo aYaN da SilVa 57190982 Classe final 08ª dP dE dEfESa do 
coNSUMidor 22/05/2014 7 anos 11 me-

ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 01 ano, 10 mes, 
08 dia

01 ano, 07 
mes, 18 dia 28/07/1982

98 alBa aliNE MoUrao 
GoUVEa 57190994 Classe final 15ª dP cÍVEl da caPiTal 22/05/2014 7 anos 11 me-

ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 01 ano, 10 mes, 
02 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 14/02/1982
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99 MilENE MoraES MorEira 57190965 Classe final 16ª dP cÍVEl da caPiTal 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 00 ano, 04 mes, 

18 dia
04 ano, 01 
mes, 10 dia 21/12/1971

100 daNiEla MarTiNS 
MacHado 57188107 Classe final 17ª dP cÍVEl da caPiTal 22/05/2014 7 anos 11 me-

ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 00 ano, 03 mes, 
08 dia

00 ano, 11 
mes, 13 dia 08/03/1976

101 ETElViNo Q. MiraNda dE 
aZEVEdo 57191032 Classe final 08ª dP iNfracioNal da 

JUV. da caPiTal 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 00 ano, 00 mes, 

00 dia
18 ano, 01 
mes, 09 dia 13/06/1968

102 arclÉBio aVEliNo da 
SilVa 57191002 Classe final 01ª dP do TriBUNal 

do JÚri 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 00 ano, 00 mes, 

00 dia
10 ano, 09 
mes, 29 dia 13/03/1965

103 GEraldo roliM TaVarES 
JUNior 57191060 Classe final 19ª dP dE faMÍlia 22/05/2014 7 anos 11 me-

ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 00 ano, 00 mes, 
00 dia

08 ano, 09 
mes, 06 dia 07/10/1977

104 ValdErci diaS SiMÃo 57190989 Classe final
02ª dP dEfESa PES. 

acUSada dE Viol. dE 
GENEro

22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 00 ano, 00 mes, 

00 dia
07 ano, 03 
mes, 07 dia 10/05/1964

105 lariSSa MacHado SilVa 
NoGUEira 57190943 Classe final 09ª dP criMiNal 22/05/2014 7 anos 11 me-

ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 00 ano, 00 mes, 
00 dia

02 ano, 06 
mes, 06 dia 17/06/1982

106 MaUra criSTiNa Maia 
ViEira 57190954 Classe final 03ª dP cÍVEl dE 

icoaraci 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 23/12/1976

107 NilBErT allYSoN alMEida 
dE MoraES 57190969 Classe final 14ª dP dE dEfESa EM 

EXEcUÇÃo PENal 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 11/08/1979

108 MarUcia coNdE MaUES 
liNS 57190952 Classe final 09ª dP dE ProTEÇÃo da 

iNf. E JUV. caPiTal 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 26/03/1982

109 PaUla Maria dE SoUZa 
adriao 57190980 Classe final 01ª dP da iNfÂNcia E 

JUV. dE icoaraci 22/05/2014 7 anos 11 me-
ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 10/06/1982

110 EMilGriETTY SaNToS 
liSBoa 57191042 Classe final 06ª dP cÍVEl da caPiTal 22/05/2014 7 anos 11 me-

ses 27 dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 21/11/1983

111 alESSaNdro oliVEira 
da SilVa 57191028 Classe final

03ª dP dEfESa PES. 
acUSada dE Viol. dE 

GÊNEro
22/05/2014 7 anos 11 me-

ses 27 dias 20/11/2007 14 anos 5 meses 
29 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 07/06/1980

112 EdErNilSoN do NaSci-
MENTo BarroSo 57191039 Classe final 12ª dP cÍVEl da caPiTal 26/02/2018 4 anos 2 meses 

23 dias 22/11/2007 14 anos 5 meses 
27 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 26/05/1968

113 KEllY aParEcida SoarES 57191056 Classe final 02ª dP criMiNal ESPE-
cialiZada 26/02/2018 4 anos 2 meses 

23 dias 22/11/2007 14 anos 5 meses 
27 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 06/11/1981

114 THaiS coElHo dE VilHENa 57192989 Classe final 02ª dP criMiNal dE 
icoaraci 26/02/2018 4 anos 2 meses 

23 dias 30/01/2008 14 anos 3 meses 
19 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

01 ano, 09 
mes, 03 dia 20/08/1983

115 aNiBal fErNaNdES QUiN-
TElla JUNior 54187254 Classe final 15ª dP da faMÍlia 26/02/2018 4 anos 2 meses 

23 dias 07/02/2008 14 anos 3 meses 
12 dias

03 ano, 06 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 08/01/1977

116 SUSaNa HoYoS dE JESUS 57192988 Classe final 13ª dP cÍVEl da caPiTal 26/02/2018 4 anos 2 meses 
23 dias 07/02/2008 14 anos 3 meses 

12 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 13/08/1977

117 MaUricio PErEira doS 
SaNToS 57175586 Classe final 10ª dP da faZ. PÚB. dE 

aTriBUiÇÕES GEraiS 26/02/2018 4 anos 2 meses 
23 dias 26/09/2008 13 anos 7 meses 

23 dias
01 ano, 10 mes, 

20 dia
16 ano, 07 
mes, 23 dia 03/08/1963

118 daNiEl aUGUSTo loBo 
dE MElo 57227137 Classe final 11ª dP da faZ. PÚB. dE 

aTriBUiÇoES GEraiS 26/02/2018 4 anos 2 meses 
23 dias 30/04/2010 12 anos 19 dias 05 ano, 11 mes, 

21 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 18/08/1982

119 rENaN corrÊa faraoN 57227132 Classe final 05ª dP cÍVEl dE 
icoaraci 16/04/2018 4 anos 1 mes 

3 dias 30/04/2010 12 anos 19 dias 04 ano, 01 mes, 
22 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 08/01/1985

120 iNGrid lEda NoroNHa 
MacEdo 57196155 Classe final 01ª dP criMiNal dE 

aTriBUiÇÕES GEraiS 16/04/2018 4 anos 1 mes 
3 dias 30/04/2010 12 anos 19 dias 01 ano, 11 mes, 

29 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 05/01/1983

121 rEiNaldo MarTiNS JUNior 57192842 Classe final 02ª dP criMiNal dE 
aTriBUiÇÕES GEraiS 16/04/2018 4 anos 1 mes 

3 dias 30/04/2010 12 anos 19 dias 01 ano, 11 mes, 
21 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 17/10/1982

122 daNiEllE SaNToS MaUÉS 
carValHo 57227128 Classe final 06ª dP cÍVEl dE 

icoaraci 16/04/2018 4 anos 1 mes 
3 dias 30/04/2010 12 anos 19 dias 00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 20/07/1982

123 lUiZ HElENo SaNToS 
do VallE 3083004 Classe final ProViSoria 22/10/2018 3 anos 6 meses 

27 dias 10/09/1990 31 anos 8 meses 
9 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 03/10/1955

124 PliNio TSUJi BarroS 55589614 Classe final 01ª dP cÍVEl dE 
SaNTarÉM 20/09/2021 7 meses 29 

dias 04/07/2007 14 anos 10 meses 
15 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 09 
mes, 08 dia 30/08/1978

125 HalliNE Karol NocETi 
SErVilHa 57190930 Classe final 01ª dP criMiNal dE 

MaraBá 20/09/2021 7 meses 29 
dias 19/11/2007 14 anos 6 meses 00 ano, 00 mes, 

00 dia
07 ano, 03 
mes, 14 dia 23/05/1980

126 daNiEl arcHEr fraNÇa 
da SilVa 57227140 Classe final 01ª dP criMiNal dE 

SaNTarÉM 20/09/2021 7 meses 29 
dias 30/04/2010 12 anos 19 dias 00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 23/07/1979

127 alaN fErrEira daMaS-
cENo 54190211 Classe final 03ª dP criMiNal dE 

aNaNiNdEUa 20/09/2021 7 meses 29 
dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 

4 dias
01 ano, 07 mes, 

14 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 09/02/1983

128 lUciaNa SilVa raSSY 
PalácioS 57209873 Classe final 05ª dP cÍVEl dE aNa-

NiNdEUa 20/09/2021 7 meses 29 
dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 

4 dias
00 ano, 03 mes, 

26 dia
01 ano, 00 
mes, 05 dia 02/08/1984

129 ElToN riBEiro SilVa 5066441 Classe final 02ª dP cÍVEl dE 
SaNTarÉM 20/09/2021 7 meses 29 

dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 
4 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

26 ano, 00 
mes, 09 dia 16/10/1964

130 roGÉrio fEliPE Za-
cHariaS 57231637 Classe final 01ª dP cÍVEl dE rE-

dENÇÃo 20/09/2021 7 meses 29 
dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 

4 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
04 ano, 07 
mes, 10 dia 30/08/1977

131 rodriGo oliVEira 
BEZErra 57231624 Classe final 06ª dP cÍVEl dE aNa-

NiNdEUa 20/09/2021 7 meses 29 
dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 

4 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
01 ano, 07 
mes, 14 dia 22/11/1979

132 aNNalU MariNHo 
fErrEira 57231658 Classe final 01ª dP cÍVEl dE aNa-

NiNdEUa 20/09/2021 7 meses 29 
dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 

4 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
01 ano, 00 
mes, 18 dia 31/12/1983

133 fraNciSco JoScilE dE 
SoUSa 57231672 Classe final 02ª dP ciVEl dE rE-

dENÇÃo 20/09/2021 7 meses 29 
dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 

4 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 09 
mes, 25 dia 07/08/1967

134 alEXaNdrE EVaNGEliSTa 
BoTElHo 57231645 classe intermediária

04ª dP cÍVEl E dE 
faZENda PÚB. Pa-

raUaPEBaS
09/07/2012 9 anos 10 me-

ses 10 dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 
4 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 02/08/1973

135 Érico lEoNardo SoarES 
SaNToS 57231694 classe intermediária 03ª dP cÍVEl/iNfÂNcia E 

JUV. dE rEdENÇÃo 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 

4 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 02/06/1974

136 rENaTo MENdES carNEiro 
TEiXEira 57231648 classe intermediária 02ª dP cÍVEl dE 

TUcUrUÍ 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 

4 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 15/10/1974
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137 ÚrSUla diNi MaSca-
rENHaS 57231661 classe intermediária 03ª dP cÍVEl/iNfÂNcia E 

JUV. dE ParaGoMiNaS 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 

4 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 08/10/1977

138 ViNÍciUS TolEdo aUGUSTo 57231696 classe intermediária 03ª dP cÍVEl dE 
SaNTarÉM 09/07/2012 9 anos 10 me-

ses 10 dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 
4 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 22/04/1979

139 faBiaNo dE liMa NarciSo 57231640 classe intermediária 04ª dP cÍVEl dE 
SaNTarÉM 09/07/2012 9 anos 10 me-

ses 10 dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 
4 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 29/04/1981

140 allYSSoN GEorGE alVES 
dE caSTro 57231695 classe intermediária 02ª dP criMiNal dE 

MaraBá 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 

4 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 22/11/1981

141 caMilla faciola PESSoa 
loBo 57231670 classe intermediária 02ª dP cÍVEl dE aNa-

NiNdEUa 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 

4 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 14/08/1984

142 BiaNca dUarTE BraNco 
cariBÉ 57231647 classe intermediária 07ª dP cÍVEl/iNfÂNcia E 

JUV. dE aNaNiNdEUa 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 15/07/2010 11 anos 10 meses 

4 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 07/10/1985

143 fraNciSco roBÉrio 
caValcaNTE P. filHo 57233819 classe intermediária 01ª dP criMiNal dE 

aNaNiNdEUa 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 03/11/2010 11 anos 6 meses 

16 dias
02 ano, 02 mes, 

02 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 12/01/1985

144 fraNciSco JoSÉ PiNHo 
ViEira 57233810 classe intermediária 02ª dP cÍVEl/criMiNal 

dE MariTUBa 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 03/11/2010 11 anos 6 meses 

16 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 04 
mes, 23 dia 17/09/1963

145 MaTUZalEM carNEiro 
BErNardo 57234672 classe intermediária 05ª dP cÍVEl dE 

SaNTarÉM 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 07/01/2011 11 anos 4 meses 

12 dias
16 ano, 09 mes, 

10 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 17/10/1971

146 lUiS carloS liMa da 
crUZ filHo 57234665 classe intermediária 02ª dP criMiNal dE 

aNaNiNdEUa 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 07/01/2011 11 anos 4 meses 

12 dias
05 ano, 00 mes, 

14 dia
00 ano, 05 
mes, 12 dia 29/06/1983

147 lariSSa dE alMEida 
BElTrÃo roSaS 57234669 classe intermediária 05ª dP criMiNal dE 

aNaNiNdEUa 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 07/01/2011 11 anos 4 meses 

12 dias
04 ano, 10 mes, 

06 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 08/06/1984

148 lUciaNa SoUZa doS 
aNJoS 57234663 classe intermediária 03ª dP cÍVEl dE aNa-

NiNdEUa 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 07/01/2011 11 anos 4 meses 

12 dias
03 ano, 11 mes, 

17 dia
00 ano, 10 
mes, 08 dia 15/04/1985

149 GHEiSa aNdradE dE BriTo 57234664 classe intermediária 04ª dP cÍVEl dE aNa-
NiNdEUa 09/07/2012 9 anos 10 me-

ses 10 dias 07/01/2011 11 anos 4 meses 
12 dias

03 ano, 06 mes, 
05 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 18/06/1984

150 JoSE EricKSoN fErrEira 
rodriGUES 57234671 classe intermediária 03ª dP criMiNal dE 

MaraBá 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 07/01/2011 11 anos 4 meses 

12 dias
00 ano, 04 mes, 

27 dia
03 ano, 00 
mes, 12 dia 16/02/1982

151 JaQUEliNE KUriTa 57234661 classe intermediária 01ª dP cÍVEl dE 
caPaNEMa 09/07/2012 9 anos 10 me-

ses 10 dias 07/01/2011 11 anos 4 meses 
12 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

07 ano, 10 
mes, 10 dia 30/03/1977

152 caio faVEro fErrEira 57234658 classe intermediária 04ª dP criMiNal dE 
aNaNiNdEUa 09/07/2012 9 anos 10 me-

ses 10 dias 07/01/2011 11 anos 4 meses 
12 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

03 ano, 07 
mes, 18 dia 01/09/1982

153 JoaQUiM aZEVEdo liMa 
filHo 57234668 classe intermediária 01ª dP cÍVEl/criMiNal 

dE BENEVidES 09/07/2012 9 anos 10 me-
ses 10 dias 07/01/2011 11 anos 4 meses 

12 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 06/09/1954

154 KáTia HElENa coSTEira 
GoMES 5038588 classe intermediária 02ª dP criMiNal dE 

caSTaNHal 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 03/11/1986 35 anos 6 meses 

16 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 07/04/1960

155 doMiNGoS loPES PErEira 5415365 classe intermediária 03ª dP criMiNal dE 
caSTaNHal 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 07/06/2011 10 anos 11 meses 
12 dias

15 ano, 08 mes, 
14 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 04/08/1970

156 BErNardo BriTo dE 
MoraES 5890159 classe intermediária 01ª dP cÍVEl/criMiNal 

dE BarcarENa 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 07/06/2011 10 anos 11 meses 

12 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 03 
mes, 00 dia 21/12/1982

157 lEoNardo caBral 
JaciNTo 5890175 classe intermediária 01ª dP cÍVEl dE caS-

TaNHal 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 07/06/2011 10 anos 11 meses 

12 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 17/06/1981

158 aliNE rodriGUES dE 
oliVEira caldaS 80845828 classe intermediária 02ª dP cÍVEl/criMiNal 

dE BarcarENa 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
08 ano, 07 mes, 

19 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 21/11/1977

159 MarcoS lEaNdro VENTU-
ra dE aNdradE 80845955 classe intermediária 02ª dP criMiNal dE 

SaNTarÉM 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
07 ano, 08 mes, 

06 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 17/12/1980

160 BrENda da coSTa SaNToS 
MoNTEiro 80845940 classe intermediária 02ª dP cÍVEl/criMiNal 

dE BENEVidES 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
06 ano, 00 mes, 

28 dia
00 ano, 05 
mes, 03 dia 17/07/1984

161 faBiaNo JoSÉ diNiZ loPES 
JÚNior 80845901 classe intermediária 01ª dP cÍVEl/criMiNal 

dE MariTUBa 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
05 ano, 06 mes, 

19 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 14/09/1983

162 aNa alicE NEVES caldaS 
fiGUEirEdo 80845837 classe intermediária 03ª dP cÍVEl/criMiNal 

dE BarcarENa 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
04 ano, 11 mes, 

20 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 21/11/1977

163 PaUla MicHEllY MElo 
dE BriTo 80845845 classe intermediária 06ª dP criMiNal dE 

aNaNiNdEUa 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
03 ano, 09 mes, 

05 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 12/07/1981

164 liaNE BENcHiMol dE 
MaToS alBaNo 80845951 classe intermediária 01ª dP cÍVEl/criMiNal 

dE SaNTa iZaBEl 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
03 ano, 04 mes, 

17 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 23/12/1983

165 aNa laUra MacEdo Sá 80845770 classe intermediária 02ª dP cÍVEl/criMiNal 
dE SaNTa iZaBEl 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 
29 dias

02 ano, 07 mes, 
28 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 01/06/1983

166 lUciaNa Tarcila ViEira 
GUEdES 57188160 classe intermediária 03ª dP cÍVEl/criMiNal 

dE SaNTa iZaBEl 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
01 ano, 09 mes, 

18 dia
02 ano, 00 
mes, 22 dia 23/12/1983

167 liSiaNNE dE Sá rocHa 80846041 classe intermediária 01ª dP criMiNal dE 
caSTaNHal 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 
29 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

11 ano, 10 
mes, 04 dia 10/07/1976

168 Marco aUrElio VElloSo 
GUTErrES 80846027 classe intermediária 02ª dP cÍVEl dE caS-

TaNHal 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
05 ano, 03 
mes, 18 dia 29/01/1984

169 THiaGo VaScoNcEloS 
MoUra 80846046 classe intermediária 03ª dP cÍVEl/iNfÂNcia E 

JUV. dE aBaETETUBa 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
03 ano, 09 
mes, 13 dia 25/01/1983

170 roSaNGEla laZZariN 80845858 classe intermediária 02ª dP cÍVEl dE aBa-
ETETUBa 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 
29 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

02 ano, 06 
mes, 00 dia 20/08/1976

171 flaVio cESar caNcEla 
fErrEira 80845945 classe intermediária 02ª dP criMiNal dE 

aBaETETUBa 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 07 
mes, 26 dia 07/10/1981

172 adalGiSa rocHa caMPoS 80845843 classe intermediária 05ª dP criMiNal dE 
SaNTarÉM 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 
29 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 12/09/1975

173 JoHNY fErNaNdES GiffoNi 80845948 classe intermediária 01ª dP dE MoJU 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 06/01/1981

174 roMiNa ariaNE rodri-
GUES aZEVEdo 80845908 classe intermediária 01ª dP cÍVEl dE aBa-

ETETUBa 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 02/12/1982

175 fErNaNdo JoSÉ SaMPaio 
loBo 80846028 classe intermediária 03ª dP cÍVEl/iNfÂNcia E 

JUV. dE caPaNEMa 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 20/06/2011 10 anos 10 meses 

29 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 06/08/1984
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176 MariNa GoMES NoroNHa 
SaNToS 5896002 classe intermediária 02ª dP criMiNal dE 

TUcUrUÍ 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
06 ano, 11 mes, 

22 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 12/06/1984

177 PaBlo dE SoUZa MElo 55589590 classe intermediária 01ª dP criMiNal dE 
TUcUrUÍ 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 
26 dias

06 ano, 01 mes, 
01 dia

00 ano, 10 
mes, 25 dia 04/03/1981

178 WalBErT PaNToJa dE 
BriTo 57174392 classe intermediária 02ª dP criMiNal dE 

caPaNEMa 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
05 ano, 04 mes, 

06 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 24/07/1972

179 rodriGo VicENTE Maia 
MENdES 5896003 classe intermediária 01ª dP criMiNal dE 

caPaNEMa 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
04 ano, 09 mes, 

22 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 06/07/1976

180 roBErTa oliVEira 
MorEira 5895965 classe intermediária 02ª dP cÍVEl/criMiNal 

dE BraGaNÇa 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
04 ano, 04 mes, 

24 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 11/12/1982

181 EliaNa MaGNo GoMES 57194429 classe intermediária 03ª dP cÍVEl/criMiNal 
dE BraGaNÇa 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 
26 dias

03 ano, 08 mes, 
24 dia

03 ano, 01 
mes, 25 dia 08/06/1982

182 GEorGE aUGUSTo dE 
aGUiar SoUSa 5895989 classe intermediária 03ª dP criMiNal dE 

SaNTarÉM 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
03 ano, 07 mes, 

10 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 30/08/1983

183 adoNai oliVEira fariaS 57198591 classe intermediária 01ª dP cÍVEl dE MaraBá 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
03 ano, 04 mes, 

22 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 11/04/1983

184 clÍVia rENaTa loUrEiro 
croElHaS 57203678 classe intermediária 01ª dP dE SaliNÓPoliS 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 
26 dias

03 ano, 01 mes, 
29 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 25/09/1982

185 JaNE TÉlVia doS SaNToS 
aMoriM 57228050 classe intermediária 04ª dP criMiNal dE 

SaNTarÉM 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
01 ano, 06 mes, 

23 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 24/12/1980

186 lUaNa rocHEllY MiraNda 
liMa PErEira 5896004 classe intermediária 01ª dP dE SoUrE 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 
26 dias

01 ano, 03 mes, 
11 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 18/09/1983

187 EloiZio cordEiro TaVEi-
ra dE SoUZa 5896000 classe intermediária 04ª dP criMiNal dE 

MaraBá 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
01 ano, 01 mes, 

02 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 11/02/1984

188 JoÃo PaUlo carNEiro 
GoNÇalVES lÊdo 57193641 classe intermediária 01ª dP cÍVEl dE Para-

GoMiNaS 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
01 ano, 00 mes, 

00 dia
02 ano, 00 
mes, 00 dia 30/11/1984

189 fláVia cHriSTiNa Mara-
NHÃo c. GoMES 57234676 classe intermediária 02ª dP criMiNal dE 

ParaGoMiNaS 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
00 ano, 10 mes, 

25 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 20/11/1969

190 dioGo MarcEll SilVa 
NaSciMENTo ElUaN 57227857 classe intermediária 01ª dP criMiNal dE 

ParaGoMiNaS 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
00 ano, 08 mes, 

16 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 26/08/1980

191 JacQUEliNE BaSToS 
loUrEiro 5895994 classe intermediária 06ª dP cÍVEl/iNfÂNcia E 

JUV. dE SaNTarÉM 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
00 ano, 05 mes, 

12 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 03/03/1980

192 cáSSio BiTar VaScoN-
cEloS 5895998 classe intermediária 05ª dP criMiNal dE 

MaraBá 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
08 ano, 07 
mes, 22 dia 28/09/1977

193 MarcoS aNToNio doS 
SaNToS ViEira 5895968 classe intermediária 01ª dP dE MoNTE 

alEGrE 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
08 ano, 06 
mes, 08 dia 16/11/1972

194 adriaNa MElo dE BarroS 5895966 classe intermediária 01ª dP cÍVEl dE Pa-
raUaPEBaS 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 
26 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

06 ano, 10 
mes, 21 dia 27/08/1978

195 fraNcEliNo ElEUTÉrio 
da SilVa 5895962 classe intermediária 04ª dP cÍVEl dE MaraBá 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 
26 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

06 ano, 04 
mes, 08 dia 01/03/1962

196 MarcElo dElla corTE 
lEiTE 5895967 classe intermediária 01ª dP criMiNal dE 

rEdENÇÃo 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
04 ano, 00 
mes, 22 dia 12/03/1974

197 Márcio alVES fiGUEira 5895971 classe intermediária 02ª dP cÍVEl dE BrEVES 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
03 ano, 00 
mes, 18 dia 25/04/1977

198 dEMÉTriUS rEBESSi 5895984 classe intermediária 03ª dP cÍVEl dE MaraBá 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
03 ano, 00 
mes, 08 dia 14/09/1974

199 aNa cláUdia da SilVa 
caBral 5895983 classe intermediária 02ª dP cÍVEl dE MaraBá 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 
26 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

02 ano, 02 
mes, 03 dia 27/03/1984

200 Nara dE cErQUEira 
PErEira 5895973 classe intermediária 02ª dP cÍVEl dE Pa-

raUaPEBaS 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
01 ano, 07 
mes, 18 dia 12/02/1985

201 daVid oliVEira PErEira 
da SilVa 5895999 classe intermediária 03ª dP cÍVEl/iNfÂNcia E 

JUV. dE ParaUaPEBaS 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
01 ano, 03 
mes, 13 dia 23/08/1983

202 aNdrÉia MacEdo BarrETo 5895996 classe intermediária 01ª dP aGraria dE 
alTaMira 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 
26 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

01 ano, 03 
mes, 12 dia 26/05/1977

203 JUliaNa aNdrEa oliVEira 5895991 classe intermediária 02ª dP criMiNal dE 
rEdENÇÃo 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 
26 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 10 
mes, 00 dia 29/09/1980

204 SErGio SalES PErEira 
liMa 5896005 classe intermediária 01ª dP criMiNal dE 

alTaMira 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 10/11/1981

205 aNaMÉlia SilVa fErrEira 5895979 classe intermediária 01ª dP cÍVEl dE 
alTaMira 10/07/2014 7 anos 10 

meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 
26 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 24/03/1984

206 PaUla BarroS PErEira 
dE fariaS 5895961 classe intermediária 02ª dP criMiNal dE 

BrEVES 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 28/01/1985

207 iVo TiaGo BarBoSa 
cÂMara 5901836 classe intermediária 03ª dP cÍVEl/iNfÂNcia E 

JUV. dE alTaMira 10/07/2014 7 anos 10 
meses 9 dias 28/08/2012 9 anos 8 meses 

21 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
02 ano, 04 
mes, 23 dia 26/10/1987

208 GiSElE ViEira BraSil 
BaTiSTa fariaS 5895969 classe intermediária 01ª dP dE roNdoN 

do Pará 10/07/2014 6 anos 11 me-
ses 27 dias 23/11/2011 9 anos 7 meses 

16 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 10 
mes, 12 dia 04/09/1980

209 rafaEl oliVa caraVEloS 
Barra 5896006 classe intermediária 02ª dP criMiNal dE 

ParaUaPEBaS 10/07/2014 6 anos 9 meses 
24 dias 23/11/2011 9 anos 5 meses 

11 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 23/05/1980

210 claricE doS SaNToS 
oToNi 6030055 classe intermediária 05ª dP cÍVEl/iNfÂNcia E 

JUV. dE MaraBá 10/07/2014 6 anos 8 meses 
15 dias 20/06/2011 9 anos 9 meses 

6 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
01 ano, 01 
mes, 24 dia 30/10/1981

211 Márcio NEiVa coElHo 5895976 classe intermediária 02ª dP criMiNal dE 
alTaMira 21/03/2019 3 anos 1 mes 

28 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 
26 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

07 ano, 06 
mes, 03 dia 02/01/1981

212 rilKEr MiKElSoN dE 
oliVEira ViaNa 5895993 classe intermediária 01ª dP ciVEl/criMiNal 

dE XiNGUara 21/03/2019 3 anos 1 mes 
28 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 

26 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
01 ano, 07 
mes, 23 dia 04/09/1982

213 WalTEr aUGUSTo BarrETo 
TEiXEira 54191077 classe intermediária 01ª dP ciVEl dE BrEVES 21/03/2019 3 anos 1 mes 

28 dias 23/11/2011 10 anos 5 meses 
26 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 05/07/1983

214 BrUNNo araNHa E 
MaraNHÃo 5931561 classe intermediária 01ª dP dE NoVa TiM-

BoTEUa 18/10/2021 7 meses 1 dia 20/01/2017 5 anos 3 meses 
29 dias

13 ano, 02 mes, 
26 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 14/10/1981
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215 MaYaNa BarroS JorGE 
JoÃo 5931565 classe intermediária 01ª dP dE aUGUSTo 

corrEa 18/10/2021 7 meses 1 dia 20/01/2017 5 anos 3 meses 
29 dias

03 ano, 04 mes, 
21 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 10/07/1986

216 rENaN fraNÇa cHErMoNT 
rodriGUES 5931566 classe intermediária 01ª dP dE MocaJUBa 18/10/2021 7 meses 1 dia 20/01/2017 5 anos 3 meses 

29 dias
03 ano, 04 mes, 

21 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 08/01/1989

217 GaBriEl MoNTENEGro 
dUarTE PErEira 5931562 classe intermediária 01ª dP dE SaNTa lUZia 

do Pará 18/10/2021 7 meses 1 dia 20/01/2017 5 anos 3 meses 
29 dias

03 ano, 03 mes, 
26 dia

00 ano, 02 
mes, 28 dia 28/12/1990

218 rodriGo SilVa MaSSolio 5931574 classe intermediária 01ª dP dE BraSil NoVo 18/10/2021 7 meses 1 dia 20/01/2017 5 anos 3 meses 
29 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

11 ano, 10 
mes, 01 dia 20/07/1979

219 BrUNo fariaS liMa 5931569 classe inicial 01ª dP dE cUrioNÓ-
PoliS 09/12/2019 2 anos 5 meses 

10 dias 20/01/2017 5 anos 3 meses 
29 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

05 ano, 11 
mes, 09 dia 24/10/1979

220 GUilHErME iSraEl KocHi 
SilVa 5931572 classe inicial 01ª dP dE cUrraliNHo 09/12/2019 2 anos 5 meses 

10 dias 20/01/2017 5 anos 3 meses 
29 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

05 ano, 06 
mes, 14 dia 22/06/1989

221 SaMUEl oliVEira riBEiro 5931564 classe inicial 01ª dP dE BrEU BraNco 09/12/2019 2 anos 5 meses 
10 dias 20/01/2017 5 anos 3 meses 

29 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 03 
mes, 22 dia 10/05/1991

222 BEaTriZ fErrEira doS 
rEiS 80845729 classe inicial 01ª dP dE Eldorado 

doS caraJáS 09/12/2019 2 anos 5 meses 
10 dias 30/01/2017 5 anos 3 meses 

19 dias
07 ano, 11 mes, 

28 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 10/02/1982

223 JoSE roGÉrio rodriGUES 
MENEZES 5935435 classe inicial 01ª dP dE ViTÓria do 

XiNGU 09/12/2019 2 anos 5 meses 
10 dias 11/08/2017 4 anos 9 meses 

8 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
15 ano, 03 
mes, 22 dia 14/04/1984

224 GraZiEla Paro caPoNi 5935439 classe inicial 01ª dP dE MElGaÇo 09/12/2019 2 anos 5 meses 
10 dias 11/08/2017 4 anos 9 meses 

8 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
05 ano, 02 
mes, 09 dia 28/01/1986

225 rodriGo SoUZa da SilVa 5935437 classe inicial 01ª dP dE NoVo Pro-
GrESSo 09/12/2019 2 anos 5 meses 

10 dias 11/08/2017 4 anos 9 meses 
8 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 15/04/1980

226 Bia alBUQUErQUE Tira-
dENTES 5935442 classe inicial 01ª dP dE SÃo SEBaS-

TiÃo da Boa ViSTa 09/12/2019 2 anos 5 meses 
10 dias 11/08/2017 4 anos 9 meses 

8 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 08/04/1989

227 lUiS MarcElo MacEdo 
dE SoUZa 5938970 classe inicial 01ª dP dE iTUPiraNGa 09/12/2019 2 anos 5 meses 

10 dias 11/01/2018 4 anos 4 meses 
8 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 30/07/1987

228 liliaN dE aGUiar 
ValENTiM 5942719 classe inicial 01ª dP dE UrUará 09/12/2019 2 anos 5 meses 

10 dias 03/07/2018 3 anos 10 meses 
16 dias

07 ano, 06 mes, 
01 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 15/08/1983

229 cEZar THiaGo BarrETo 
corrEia 5957714 classe inicial 02ª dP dE SUBSTiTUiÇÃo 10/12/2020 1 ano 5 meses 

9 dias 10/12/2020 1 ano 5 meses 
9 dias

10 ano, 09 mes, 
24 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 28/02/1988

230 HiNdEMBUrGo raBEllo dE 
MoUra JUNior 5957717 classe inicial 10ª dP dE SUBSTiTUiÇÃo 10/12/2020 1 ano 5 meses 

9 dias 10/12/2020 1 ano 5 meses 
9 dias

09 ano, 07 mes, 
13 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 05/02/1986

231 Maria do carMo SoUZa 
Maia 57175944 classe inicial 09ª dP dE SUBSTiTUiÇÃo 10/12/2020 1 ano 5 meses 

9 dias 10/12/2020 1 ano 5 meses 
9 dias

08 ano, 10 mes, 
15 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 04/07/1987

232 iSaBElE caSTro da SilVa 5957719 classe inicial 07ª dP dE SUBSTiTUiÇÃo 10/12/2020 1 ano 5 meses 
9 dias 10/12/2020 1 ano 5 meses 

9 dias
05 ano, 10 mes, 

18 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 20/08/1989

233 VicTor rafaEl MalTEZ 
dE lEMoS 5903201 classe inicial 12ª dP dE SUBSTiTUiÇÃo 10/12/2020 1 ano 5 meses 

9 dias 10/12/2020 1 ano 5 meses 
9 dias

04 ano, 09 mes, 
11 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 30/10/1986

234 aNdErSoN araÚJo dE 
MEdEiroS 5957711 classe inicial 05ª dP dE SUBSTiTUiÇÃo 10/12/2020 1 ano 5 meses 

9 dias 10/12/2020 1 ano 5 meses 
9 dias

03 ano, 04 mes, 
24 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 20/12/1981

235 roNaldo NoGUEira 
MarQUES 5957733 classe inicial 08ª dP dE SUBSTiTUiÇÃo 10/12/2020 1 ano 5 meses 

9 dias 10/12/2020 1 ano 5 meses 
9 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

07 ano, 08 
mes, 28 dia 07/09/1983

236 Jairo Maia JÚNior 5957722 classe inicial 04ª dP dE SUBSTiTUiÇÃo 10/12/2020 1 ano 5 meses 
9 dias 10/12/2020 1 ano 5 meses 

9 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 30/04/1974

237 ViViaNE laGES PErEira 5957728 classe inicial 03ª dP dE SUBSTiTUiÇÃo 10/12/2020 1 ano 5 meses 
9 dias 10/12/2020 1 ano 5 meses 

9 dias
00 ano, 00 mes, 

00 dia
00 ano, 00 
mes, 00 dia 10/01/1981

238 fErNaNdo SaVariZ 
fErrari 5957716 classe inicial 01ª dP dE SUBSTiTUiÇÃo 10/12/2020 1 ano 5 meses 

9 dias 10/12/2020 1 ano 5 meses 
9 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 14/09/1988

239 KElViN BrENo roWE 
rodriGUES 5957724 classe inicial 11ª dP dE SUBSTiTUiÇÃo 10/12/2020 1 ano 5 meses 

9 dias 10/12/2020 1 ano 5 meses 
9 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 08/07/1989

240 lUiZ GUSTaVo BESSa 
alBUQUErQUE 5957726 classe inicial 06ª dP dE SUBSTiTUiÇÃo 10/12/2020 1 ano 5 meses 

9 dias 10/12/2020 1 ano 5 meses 
9 dias

00 ano, 00 mes, 
00 dia

00 ano, 00 
mes, 00 dia 17/05/1990

Protocolo: 807735

Portaria Nº 263/2022/GaB/dPG, de 27 de Maio de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8°, XXi, da lei complementar n° 54, de 07 de fevereiro 
de 2006; considerando a hipótese prevista no art. 2º, inciso ii e §2º, da instrução Normativa Nº 02, de 26 de março de 2018; considerando manifestação 
da diretoria Metropolitana; considerando que a interessada necessita acompanhar tratamento de saúde, conforme laudo médico acostado aos autos; 
considerando, por fim, tudo o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/651938; RESOLVE:
designar a defensora Pública aNaMÉlia SilVa fErrEira para atuar junto ao Núcleo de defesa criminal – NUdEcriM, vinculada à 8ª defensoria Pública 
criminal, a contar de 1º de junho de 2022, até ulterior deliberação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 807736
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LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

ato da Mesa Nº 0232 /2019-Md-aL
dispõe sobre o pagamento de aposentadoria,
a MESa dirETora da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, 
usando de suas atribuições e competências regimentais;
coNSidEraNdo a lei complementar Nº 092/2014, que extingue o insti-
tuto de Previdência da assembleia legislativa do Estado do Pará - iPalEP 
e cria o Plano de Seguridade Social dos Parlamentares;
coNSidEraNdo as leis complementares Nº 096/2014 e 120/2019 que 
alteraram, o §1º do artigo 4º e o artigo 21 respectivamente, da lei com-
plementar Nº 092/2014;
coNSidEraNdo a manifestação do requerente na folha 01, processo Nº 
654/2019;
coNSidEraNdo a certidão de Nº 016/2019/dGP-  departamento de Ges-
tão de Pessoas da assembleia legislativa do Estado do Pará, à folha 07 do 
Processo administrativo Nº 654/2019;
coNSidEraNdo que o Ex-deputado Senhor Haroldo MarTiNS E SilVa, 
recolheu para o extinto instituto de Previdência - iPalEP, o corresponden-
te ao período de 01 de fevereiro de 1999 até o mês de janeiro de 2015 
e de 01 de fevereiro de 2015 a 31 de janeiro de 2019 para o Plano de 
Seguridade Social dos Parlamentares, total do tempo de contribuição foi 
de 240(dUZENToS E QUarENTa) meses, folhas de 08 a 49, do Processo 
administrativo nº 654/2019; 
coNSidEraNdo a manifestação da coordenadora chefe, da coordenadoria 
do Plano de Seguridade Parlamentar, folhas 50 e 51 do Processo 654/2019;
coNSidEraNdo o Parecer da Procuradoria Geral desta assembleia legis-
lativa, exarado às fls. 53 a 58, do Processo Administrativo n°654/2019; 
coNSidEraNdo que a concessão do benefício, obedece às normas da 
constituição federal arT.37 iNc.Xii, no que concerne ao teto salarial e 
que a responsabilidade pelo descumprimento é do beneficiário;
rESolVE:
art.1º conceder através do Plano de Seguridade Social dos Parlamentares, 
aposentadoria ao Ex-deputado Estadual Senhor Haroldo MarTiNS E SilVa.
Parágrafo único. o aposentado referido, no caput deste artigo, terá direito a 
aposentadoria não podendo exceder ao valor correspondente a cem por cen-
tos dos subsídios do deputado estadual, previsto no inciso i e ii do art. 17, da 
lei complementar 92/2014 e §i°, do art. 4º, alterado pela lei complementar 
96/2014 e art. 21, alterado pela lei complementar nº 120/2019.
art.2º o tempo total de contribuição foi de 240 (dUZENToS E QUarENTaS) 
meses, equivalente a 20 (ViNTE) anos de mandato, terá direito a apo-
sentadoria no valor de r$25.322,25 (ViNTE E ciNco Mil, TrEZENToS E 
ViNTE E doiS rEaiS E ViNTE ciNco cENTaVoS), conforme apurado pela 
coordenadoria de Seguridade Social Parlamentar.
art.3º Este aTo entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 01 de fevereiro de 2019.
MESa dirETora da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, EM 
18 em junho de 2019.
deputado dr.  daNiEl SaNToS
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará
    deputado Eraldo PiMENTa                               deputado VicTor diaS              
                   1º Secretário                                                           2ºSecretário                   

Protocolo: 807732    
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
da ModaLidade: coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022/tcM-
Pa, sob o tipo “MeNor PreÇo GLoBaL”, sob o reGiMe de eMPrei-
tada Por PreÇo UNitÁrio.
do oBJETo: contratação de empresa de engenharia para ElaBoraÇÃo 
doS ProJEToS EXEcUTiVoS, coMPlEMENTarES E coMPaTiBiliZaÇÃo 
coM ProJETo arQUiTETÔNico E EXEcUÇÃo daS oBraS dE rEforMa 
do GalPÃo aNEXo do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará, localizado em um terreno de 3.800m², sito a Trav. Magno de araújo, 
nº 474, bairro do Telégrafo, cidade de Belém do Pará - cEP 66113-055.
da daTa dE aBErTUra da SESSÃo: às 10:00h do dia 04/07/2022 no 
prédio sede do TcM-Pa, situado na Trav. Magno de araújo, nº 474, bairro 
do Telégrafo, cidade de Belém do Pará - cEP 66113-055.
do acESSo ao EdiTal, ProJETo BáSico E PlaNilHaS: o Edital estará 

disponível no portal do TcM-Pa, na aba editais, sendo que o Projeto Básico 
e as planilhas estarão à disposição dos licitantes na Sala da comissão Per-
manente de licitação no segundo andar do prédio sede do TcM-Pa.
Belém, 02 de JUNHo de 2022.
lEoNardo rafaEl fErNaNdES
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 807368

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
7° terMo aditiVo
coNTraTo Nº: 03/2020
daTa aSSiNaTUra: 31/05/2022
oBJETo: a prorrogação do prazo de sua vigência, por mais doze (12) me-
ses, nos termos do art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93.
ViGÊNcia: início em 03/06/2022 e término em 03/06/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101......Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho:
01.032.1455 6.267.................operacionalização das ações administrativas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 – receita Patrimonial – outros Poderes
Natureza da despesa:
3.3.90.37 – locação de Mão-de-obra
coNTENÇÃo dE crÉdiTo:
2022Nd00132
coNTraTada: UNo SErViÇoS GEraiS.
ENDEREÇO: Rodovia BR 316, nº 1762, Ed. Next Office, Torre 1, Sala 108, 
Bairro do atalaia, ananindeua/Pa, cEP: 67.013-000.
cNPJ/Mf Nº: 83.343.665/0001-25
ordENador: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 807196
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 07/2022.
objeto: contratação o fornecimento de equipamentos de ar condicionado 
tipo split, com etiqueta de eficiência energética “A”, pelo Sistema de Regis-
tro de Preços, conforme condições, especificações, quantidades, caracte-
rísticas e prazos constantes no anexo i deste edital - Termo de referência.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br, e do TriBUNal dE coN-
TaS do ESTado do Pará, www.tce.pa.gov.br. 
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação
do Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado à Pregoeira, exclusiva-
mente por meio eletrônico,
via e-mail: larissa.mafra@tce.pa.gov.br, nos termos do item 12 do instru-
mento convocatório.
responsável pelo certame: larissa B. l. Mafra aires.
local de abertura: Site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
as 08 horas (horário oficial de Brasília-DF), do dia 15 de junho de 2022.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF), do 
dia 15 de junho de 2022.
ordenador: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 807356

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 69/2022
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, fErNaNdo dE caSTro 
riBEiro, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o iNSTiTUTo dE EdU-
caÇÃo, cUlTUra, ESPorTE, aSSiTÊNcia Social E dESENVolViMENTo 
coMUNiTário EXPEdiTo corrÊa (cNPJ: 05.431.533/0001-41), na pes-
soa do seu representante legal, para que, no prazo de quinze (15) dias a 
partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do 
Processo n° Tc/502411/2014, que trata da Tomada de contas,  referente 
ao convênio fcG nº. 008/2010, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrô-
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nico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 70/2022
  de ordem da Excelentíssimo conselheiro relator, ciPriaNo SaBiNo, em 
cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribunal de 
contas do Estado do Pará, comunico a aSSociaÇÃo rENaScEr doS PE-
QUENoS ProdUTorES rUraiS da ParaNoa, (cNPJ: 04.863.313/0001-
24), na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de quinze 
(15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos 
autos do Processo n° 517089/2016, que trata da Tomada de contas, re-
ferente ao convênio fcP Nº. 007/2015, o qual poderá ser consultado me-
diante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço 
eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 807260
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N° 247/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais, 
coNSidEraNdo o disposto nas leis 8.666 de 21 de junho de 1993, 10.520 
de 17 de julho de 2002, 12.462 de 04 de agosto de 2011, e PorTaria 
n. 178/2022/MPc/Pa, referente às infrações praticadas por licitantes ou 
contratados no âmbito dos processos de aquisição deste MPc/Pa;
coNSidEraNdo as informações e documentos constantes do Processo ad-
ministrativo Eletrônico n. 2021/1431470, cujo objeto é a contratação de 
serviços continuados de acesso à internet, com link dedicado e simétrico 
para upload e download com velocidade máxima de 100 Mbps, do Pregão 
Eletrônico n. 02/2022-MPc/Pa;
coNSidEraNdo que, no curso da referida contratação, a empresa N. P. i. 
EirEli, foi convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, porém 
não celebrou o contrato, descumprindo cláusulas editalícias, da licitação 
que tem como objeto a contratação de serviços continuados de acesso à 
internet, com link dedicado e simétrico para upload e download com velo-
cidade máxima de 100 Mbps, do Pregão Eletrônico n. 02/2022- MPc/Pa; e
coNSidEraNdo que a conduta praticada pelo licitante ou contratado, in-
fringiu o art. 7º da lei n. 10.520/2002, o art. 48, § 2º do decreto federal 
n. 10.024/2019 e o art. 48, § 2º do decreto Estadual n. 534/2020, sendo 
cabível, em tese, a sanção de impedimento de licitar e de contratar com o 
Estado do Pará pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e demais cominações legais,
r E S o l V E :
i – instaurar Processo administrativo de apuração de responsabilida-
de destinado a apurar responsabilidade da empresa N. P. i. EirEli, por 
infração praticada nos autos do Processo administrativo Eletrônico n. 
2021/1431470.
ii – designar a comissão Processante instituída pela PorTaria n. 
181/2022/MPc/Pa, publicada em 02 de maio de 2022, para a condução 
dos trabalhos, nos termos do art. 18, inciso Vii da PorTaria n. 178/2022/
MPc/Pa, publicada em 28 de abril 2022.
iii – o prazo para a conclusão do Processo administrativo de apuração 
de responsabilidade não excederá 120 (cento e vinte) dias, contados da 
data de publicação deste ato, admitida a sua prorrogação por igual prazo, 
quando as circunstâncias o exigirem, nos termos do art. 33 da PorTaria 
n. 178/2022, publicada em 28 de abril 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 31 de maio de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 807109

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 03/2022-MPc/Pa
Processo Nº 2022/405629
objeto: aQUiSiÇÃo dE SErViÇo dE licENciaMENTo dE dirEiToS PEr-
MaNENTES dE USo dE oUTroS SofTWarES / ProGraMaS dE coMPU-
Tador, adoBE acroBaT Pro dc – Subscrição de licença pelo período de 
36 (trinta e seis) meses necessários para a melhor execução das atividades 
do Ministério Público de contas do Estado
obtenção do Edital: Nos Sites: https://compras.gov.br/, https://www.mpc.
pa.gov.br ou https://www.compraspara.pa.gov.br.
responsável pelo certame: akyson ferreira da Silva
local de abertura: No site https://compras.gov.br/.
data da Sessão: 15/06/2022
Hora da abertura: 09:00 h (horário de Brasília)
fonte de recurso:
Programa de Trabalho:  01. 032. 1493. 8752. 0000
Natureza de despesa: 33.90.40.00
fonte de recurso/origem do recurso Estadual: 0101000000
ordenador: PaTricK BEZErra MESQUiTa – Procurador-Geral de contas

Protocolo: 807380

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa eLetrÔNica Nº 03/2022 - MPc/Pa
Protocolo nº 2022/95390
com fundamento no art. 24, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93 e tendo 
em vista o resultado do procedimento de dispensa de licitação por meio de 
cotação Eletrônica nº 03/2022 - MPc/Pa (processo PaE nº 2022/95390 – 
MPc/Pa), realizado em consonância com a legislação em vigor, por meio do 
Sistema de compras do Estado do Pará (http://web.banparanet.com.br/
cotacao/default.aspx), aUToriZo a realização de despesa, com dispensa 
de licitação, para a aquisição de Gêneros alimentícios - café em Pó, leite 
em Pó, Açúcar Refinado e Adoçante Líquido, para atender às demandas do 
Ministério Público de contas do Estado do Pará, conforme termos e condi-
ções que constam do Termo de referência, para um período de 12 (doze) 
meses, junto à empresa SoUZa E foNSEca coNSTrUÇÕES E coMÉrcio 
lTda, cNPJ Nº 37.251.510.0001/41, situada na avenida G, Quadra 90, 
l 08, s/n, Bairro Salles Jardins, castanhal/Pa, cEP 8.745-000, Telefone 
(91)99257-1530, correio eletrônico: construtoraclima@gmail.com, decla-
rada vencedora da referida cotação Eletrônica de Preços.
a despesa ora autorizada, no valor global de r$ 10.384,00 (dez mil e 
trezentos e oitenta e quatro reais) sendo: i – item 01 (café em pó, pa-
cote com 250g), no valor unitário de r$ 8,10 (oito reais e dez centavos), 
quantitativo de 470 (quatrocentos e setenta) pacotes de 250g, perfazendo 
um total de r$ 3.807,00 (três mil e oitocentos e sete reais); ii – item 02 
(leite em pó integral, pacote com 400g), no valor unitário de r$ 14,60 
(quatorze reais e sessenta centavos), quantitativo de 385 (trezentos e 
oitenta e cinco) pacotes de 400g, perfazendo um total de r$ 5.621,00 
(cinco mil, seiscentos e vinte e um reais); III – Item 03 (açúcar refinado 
branco especial, pacote com 01 Kg), no valor unitário de r$ 5,70 (cinco 
reais e setenta centavos), quantitativo de 140(cento e quarenta) pacotes 
de 01 Kg, perfazendo um total de r$ 798,00 (setecentos e noventa e oito 
reais); e iV – item 04 (adoçante dietético líquido sucralose, frasco com 75 
a 100 ml), no valor unitário de r$ 7,90 (sete reais e noventa centavos), 
quantitativo de 20 (vinte) frascos de 75 a 100 ml, perfazendo um total de 
r$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais), será empenhada na seguinte 
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 01.032.1493.8515.0000; 
Natureza da despesa: 33.90.30.00; fonte de recurso/origem do recurso 
estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 30 de maio de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS do ESTado do Pará

Protocolo: 807402

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista os elementos que instruem o processo PaE 
nº 2022/95390, HoMoloGa o resultado do procedimento de dispensa de 
licitação por meio de cotação Eletrônica nº 03/2022 - MPc/Pa, cujo objeto 
é a aquisição de Gêneros alimentícios - café em Pó, leite em Pó, açú-
car Refinado e Adoçante Líquido, para atender às demandas do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará, conforme termos e condições que 
constam do Termo de referência, para um período de 12 (doze) meses, 
realizado em consonância com a legislação em vigor, por meio do Siste-
ma de compras do Estado do Pará (https://www.gov.br/compras/pt-br/), 
e dEclara vencedora da referida cotação Eletrônica de Preços, a em-
presa SoUZa E foNSEca coNSTrUÇÕES E coMÉrcio lTda, cNPJ Nº 
37.251.510.0001/41, situada na avenida G, Quadra 90, l 08, s/n, Bairro 
Salles Jardins, castanhal/Pa, cEP 8.745-000, Telefone (91)99257-1530, 
correio eletrônico: construtoraclima@gmail.com.
a proposta declarada vencedora apresentou valor global de r$ 10.384,00 
(dez mil e trezentos e oitenta e quatro reais), sendo:
i – item 01 (café em pó, pacote com 250g), no valor unitário de r$ 8,10 
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(oito reais e dez centavos), quantitativo de 470 (quatrocentos e setenta) 
pacotes de 250g, perfazendo um total de r$ 3.807,00 (três mil e oitocen-
tos e sete reais);
ii – item 02 (leite em pó integral, pacote com 400g), no valor unitário 
de r$ 14,60 (quatorze reais e sessenta centavos), quantitativo de 385 
(trezentos e oitenta e cinco) pacotes de 400g, perfazendo um total de r$ 
5.621,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e um reais);
III – Item 03 (açúcar refinado branco especial, pacote com 01 Kg), no 
valor unitário de r$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos), quantitativo 
de 140(cento e quarenta) pacotes de 01 Kg, perfazendo um total de r$ 
798,00 (setecentos e noventa e oito reais); e
iV – item 04 (adoçante dietético líquido sucralose, frasco com 75 a 100 
ml), no valor unitário de r$ 7,90 (sete reais e noventa centavos), quan-
titativo de 20 (vinte) frascos de 75 a 100 ml, perfazendo um total de r$ 
158,00 (cento e cinquenta e oito reais).
a despesa decorrente do procedimento ora homologado será empenha-
da à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de trabalho: 
01.032.1493.8515.0000; Natureza da despesa: 33.90.30.00; fonte de re-
curso/origem do recurso estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 30 de maio de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS do ESTado do Pará

Protocolo: 807397
.

FÉrias
.

Portaria N° 249/2022/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 lúcia Helena lima 
costa, datado de 31/05/2022 (Protocolo PaE nº 2022/674758) e os termos 
da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora lÚcia HElENa liMa coSTa, ocupante do car-
go efetivo de auxiliar Ministerial de controle Externo, matrícula nº 200125, 
12 (doze) dias das férias relativas ao período aquisitivo de 02/07/2020 a 
01/07/2021, para o período de 18/07 a 29/07/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 01 de junho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 807335
Portaria N° 247/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor caio anderson da 
Silva dantas, datado de 30/05/2022 (Protocolo PaE nº 2022/666599) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020.
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor caio aNdErSoN da SilVa daNTaS, ocupan-
te do cargo em comissão de Secretário, matrícula nº 200221, 6 (seis) dias 
das férias relativas ao período aquisitivo 01/07/2020 a 30/06/2021, para 
o período de 19 a 24/09/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 01 de junho de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 807342
Portaria N° 248/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor Samuel almeida 
Bittencourt, datado de 26/05/2022 (Protocolo PaE nº 2022/656478) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor SaMUEl alMEida BiTTENcoUrT, ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade controle Externo, 
matrícula nº 200263, 25 (vinte e cinco) dias das férias relativas ao período 
aquisitivo 01/04/2020 a 31/03/2021, sendo 19 (dezenove) dias para o 
período de 20/06 a 08/07/2022 e 06 (seis) dias para 27/11 a 02/12/2022
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 01 de junho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 807311
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2853/2022-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 NaZarE-
No coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Ge-
doc nº 135070/2021, cujo objeto é a aquisição de impressora de crachás 
de identificação funcional e cartões de PVC para a impressão de crachás, 
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, de-
creto 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 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 ValTEr aN-
drEY ValoiS caValcaNTE e, no seu impedimento, ricardo dE araÚJo 
MOURA, 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, 01 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 807676

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2828/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo o disposto na resolução nº 006/2014-MP/cPJ, de 16/7/2014, 
publicado no d.o.E de 23/7/20214, republicada no d.o.E. de 29/7/2021;
coNSidEraNdo o disposto na resolução nº 160/2017-cNMP, de 
14/2/2017, publicada no diário Eletrônico do cNMP de 3/3/2017,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 014/2022/craPSii, de 9/3/2022, 
protocolizado no “SiP” sob o nº 3649/2022, em 10/3/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça lUiZ da SilVa SoUZa para, sem prejuízo 
de suas atribuições, exercer a função de coordenador da região adminis-
trativa 10 – Sudeste ii, no período de 10/3 a 31/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2829/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo o disposto na resolução nº 006/2014-MP/cPJ, de 
16/7/2014, publicado no d.o.E de 23/7/20214, republicada no d.o.E. de 
29/7/2021;
coNSidEraNdo o disposto na resolução nº 160/2017-cNMP, de 
14/2/2017, publicada no diário Eletrônico do cNMP de 3/3/2017,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 1402/2022-MP/PGJ, de 
24/3/2022, publicada no d.o.E. de 26/3/2022, que dispensou, a pedido, 
a Promotora de Justiça Monique Nathyane coelho Queiroz da função de 
coordenador da região administrativa 13 – Sudoeste i, a contar de 1º/4/2022;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 049/2022-MPPa/coord/aTM, de 
15/3/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 4087/2022, em 17/3/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça PaloMa SaKalEM para, sem prejuízo 
de suas atribuições, exercer a função de coordenador da região adminis-
trativa 13 – Sudoeste i, no período de 1º/4 a 31/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2830/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo o disposto na resolução nº 006/2014-MP/cPJ, de 
16/7/2014, publicado no d.o.E de 23/7/20214, republicada no d.o.E. de 
29/7/2021;
coNSidEraNdo o disposto na resolução nº 160/2017-cNMP, de 
14/2/2017, publicada no diário Eletrônico do cNMP de 3/3/2017,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 63/2022-cPJSiV, de 6/5/2022, 
protocolizado no “SiP” sob o nº 6997/2022, em 10/5/2022,
r E S o l V E:
i - diSPENSar, a pedido, a contar de 9/5/2022, o Promotor de Justiça 
arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo da função de coordenador da região 
administrativa 12 - Sudeste iV, designado pela PorTaria nº 2291/2022-
MP/PGJ, de 9/5/2022, publicada no d.o.E. de 12/5/2022.
ii - dESiGNar a Promotora crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa para, 
sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coordenador da 
região administrativa 12 – Sudeste iV, no período de 9/5 a 31/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2831/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do e-mail datado de 13/5/2022, protocolizado no 
“SiP” sob o nº 7312/2022, de 13/5/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES da-
MaScENo para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de 
coordenador da região administrativa 06 - região do Tocantins, durante 
a licença para tratamento de saúde da titular, loUiSE rEJaNE dE araÚJo 
SilVa SEVEriNo, no dia 10/5/2022 e no período de 14 a 24/5/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 807093
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..

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 013/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa aGUiaTroN co-
MÉrcio E iMPorTaÇÃo lTda.
objeto do contrato: aquisição de materiais e equipamentos de informática 
e baterias para nobreak
Justificativa do Aditamento: Prorrogação dos prazos de vigência e execu-
ção do contrato por mais 69 (sessenta e nove) dias, nos termos do art. 
57, §1º, inciso iV, da lei nº 8.666/1993 c/c cláusula décima Terceira do 
contrato; acrésci232mo da quantidade de 62 (sessenta e duas) unidades 
de gravador de cd/dvd externo USB (item 01), conforme justificativa do 
departamento de informática e Parecer nº 232/2022-aNaliSTa JUrÍdico, 
constante do protocolo nº 6056/2022, observado o art. 65, i, “b”, e §1º, da 
lei nº 8.666/1993 e cláusula décima, item 10.1 do contrato.
data de assinatura: 01/06/2022
Vigência do aditamento: 09/06/2022 a 16/08/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 4490-52. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 807128
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 022/2022-MP/Pa
Objeto: Aquisição de impressora de crachás de identificação funcional e 
cartões de PVc para a impressão de crachás.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal 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: 15/06/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
  dotação orçamentária:
  Classificação: 12101. 03. 122. 1494. 8760 – Governança e Gestão
  Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanente
  fonte: 0101 e 0301 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior - Procurador-
Geral de Justiça

Protocolo: 807682
Modalidade: Pregão eletrônico nº 021/2022-MP/Pa
Número do Processo: Gedoc 131060/2021
objeto: contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços conti-
nuados de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra uni-
formizada, material de limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério 
Público do Estado do Pará.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço global do grupo
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: andréa Mara ciccio
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 15/06/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 - Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento: 3390-37 – locação de mão-de-obra
fonte: fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 807446
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

coNVite Nº 008/2022-MP/Pa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado, por meio da comissão Permanente 
de licitação, comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação 
referente ao coNViTE Nº 008/2022-MP/Pa, do Processo administrativo n.º 
116775/2022-GEdoc, que tem como objeto os serviços de engenharia 
para adaptação de imóvel para funcionamento como sede do MPPa no 
município de abaetetuba/Pa:
1) as licitantes PoSiTaNo arQUiTETUra & coNSTrUÇÕES EirEli, facE 
ENGENHaria lTda e ESTillo ENGENHaria lTda e foram consideradas 
como beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, tendo em vista que 

apresentaram toda a documentação exigida no item 6 do Edital;
2) as empresas lifT ENGENHaria lTda e VolTEc ENGENHaria E rE-
PRESENTAÇÕES EIRELI não foram consideradas como beneficiárias da Lei 
nº 123/2006 em razão de não terem apresentado a declaração exigida no 
subitem 6.1, alínea “a” do Edital;
3) A empresa ENGETOR LTDA não foi enquadrada como beneficiária da 
lei nº 123/2006 em razão de sua receita bruta ultrapassar o limite legal 
previsto no art. 3º, ii da lei nº 123/2006;
4) foi iNaBiliTada a empresa PoSiTaNo arQUiTETUra & coNSTrUÇÕES 
EirEli em razão de não atender ao exigido no subitem 8.2.3.3 do ato 
convocatório, uma vez que não apresentou documentos que atestassem 
a capacidade técnico-profissional da parcela de maior relevância prevista 
no instrumento convocatório, qual seja, “instalação de ar condicionado”;
5) foi iNaBiliTada a empresa lifT ENGENHaria lTda em razão de não 
ter atendido à exigência do subitem 8.2.2.6 do instrumento convocatório, 
haja vista que sua certidão de regularidade municipal está vencida na pre-
sente data; também fica inabilitada por não atender ao que exige o subi-
tem 8.2.4.2.2 do convite nº 008/2022-MP/Pa, uma vez que apresentou o 
Balanço Patrimonial de 2021 acompanhado dos termos de abertura e de 
encerramento referentes ao ano de 2020;
6) foi iNaBiliTada a empresa VolTEc ENGENHaria E rEPrESENTaÇÕES 
EirEli em razão do descumprimento do subitem 8.2.4.2.1.1 do ato convo-
catório, uma vez que não apresentou os demonstrativos contábeis exigidos 
no referido dispositivo do convite nº 008/2022-MP/Pa;
7) foi iNaBiliTada a empresa ENGETor lTda em razão do descumpri-
mento do subitem 8.2.4.1, uma vez que não apresentou a certidão negati-
va de falência e concordata exigida no referido dispositivo do instrumento 
convocatório;
8) foram HaBiliTadaS as empresas facE ENGENHaria lTda e ESTillo 
ENGENHaria lTda, uma vez que foram atendidas todas as exigências do 
item 8 do instrumento convocatório.
informamos que o prazo para recurso correrá conforme art.109, da lei nº. 
8.666/93 e suas alterações.
Belém, 01 de junho de 2022.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 807718
toMada de PreÇos Nº 002/2022-MP/Pa
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanente 
de licitação, convoca a empresa licitante a participar da sessão que dará 
continuidade à ToMada dE PrEÇoS Nº 002/2022-MP/Pa, a ser realizada 
no dia 03/06/2022, às 10h00, na sala de reunião das Promotorias de de-
fesa comunitária, localizada no térreo do anexo i, sito à Travessa Ângelo 
custódio, 36, cidade Velha, Belém-Pa, oportunidade na qual será aberto o 
envelope contendo a proposta financeira da empresa habilitada no certa-
me, de acordo com o resultado da fase recursal publicado em 01/06/2022.

Protocolo: 807727

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria Nº 003/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001125-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 003/2022-MP/PJo
requeridos: Município de Óbidos e SEMSa - Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o fornecimento de medicamentos para o 
senhor Manoel da conceição Siqueira ribeiro
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807130
eXtrato da Portaria Nº 002/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000149-178/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do rio Branco, s/n, 
centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 002/2022-MP/PJo
requeridos: Município de Óbidos e SEMEd - Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a aplicação correta do dinheiro desti-
nado a educação no Município de Óbidos, o fornecimento do serviço de 
transporte escolar no ano de 2022 e o fornecimento/execução do serviço 
educacional
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807127
eXtrato da Portaria Nº 004/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000155-178/2022, que se encontra à disposição na Pro-
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motoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do rio Branco, s/n, 
centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 004/2022-MP/PJo
requeridos: Município de Óbidos, SEMdES - Secretaria Municipal de de-
senvolvimento Social, cMdca - conselho Municipal dos direitos da criança 
e dos adolescentes e cTMo – conselho Tutelar do município de Óbidos.
Assunto: Acompanhar, mapear, fiscalizar, em âmbito municipal, a Rede de 
atendimento e de Proteção à crianças e adolescentes Vítimas ou Testemu-
nhas de Violência moral, psicológica, sexual e física.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807132
eXtrato da Portaria Nº 005/2022-MP/PJo
a Promotora de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no art. 54, Vi e §3º da lei 
complementar nº 057/2006 e no art. 4º, Vi da resolução nº 23-cNMP, de 
17/09/2007, torna pública a instauração do inquérito civil nº 000495-178/2019 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na 
Praça Barão do rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 005/2022-MP/PJo
investigados: Empresa Massafra Materiais de construção ltda. e H. Matos construções
assunto: investigar a violação aos direitos individuais homogêneos dos 
moradores de Óbidos e que participaram do programa cheque moradia.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807136
eXtrato da Portaria Nº 006/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000195-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 006/2022-MP/PJo
requerido: Hudson luís da Silva de Jesus
Assunto: Acompanhar e fiscalizar e acompanhar a situação de vulnerabili-
dade do adolescente de iniciais S. S. P.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807137
eXtrato da Portaria Nº 008/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000886-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 008/2022-MP/PJo
requerido: delegacia de Polícia civil de Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar denúncia de crime sexual contra a menor 
de iniciais a. T. S. N.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807154
eXtrato da Portaria Nº 007/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001024-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 007/2022-MP/PJo
requerido: Em apuração
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a situação de vulnerabilidade da criança 
de iniciais c. P. S.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807144
eXtrato da Portaria Nº 009/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000988-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 009/2022-MP/PJo
requerido: delegacia de Polícia civil de Óbidos e antonio cruz Pinheiro
Assunto: Acompanhar e fiscalizar denúncia de ameaças contra o idoso Jo-
aquim da cruz Pinheiro.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807158
Portaria Nº 2832/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício nº 129/2022-MP/1ªPJM, de 17/5/2022, 
protocolizado no “SiP” sob o nº 7441/2022, em 17/5/2022,
r E S o l V E:

aUToriZar o Promotor de Justiça GilBErTo ValENTE MarTiNS, sem 
ônus para o Ministério Público do Estado do Pará e sem prejuízo de suas 
atribuições, a se ausentar deste Estado, no período de 23 a 27/5/2022, a 
fim de tratar de assunto de interesse pessoal.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 807095
eXtrato da Portaria Nº 001/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 23-
cNMP, de 17/09/2007, torna pública a instauração do Procedimento admi-
nistrativo 000100-178/2022, que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do rio Branco, s/n, centro, 
cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 001/2022-MP/PJo
requerido: Município de Óbidos e SEMEd - Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o fornecimento de alimentação escolar 
na rede de ensino fundamental e médio no Município de Óbidos/Pa.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807123
eXtrato da Portaria Nº 010/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000010-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 010/2022-MP/PJo
requerido: delegacia de Polícia civil de Óbidos e robson Mamede Soares
Assunto: Acompanhar e fiscalizar denúncia de maus tratos contra os idosos 
José fernando Soares e florência Mamede Soares.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807205
eXtrato da Portaria Nº 011/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000764-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 011/2022-MP/PJo
requerido: delegacia de Polícia civil de Óbidos e Sinézio Junior lopes
Assunto: Acompanhar e fiscalizar denúncia de crimes de ameaça e poluição 
sonora supostamente praticados pelo nacional Sinézio Junior lopes.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807229
eXtrato da Portaria Nº 012/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000229-178/2019 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 012/2022-MP/PJo
requerido: delegacia de Polícia civil de Óbidos.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar denúncia de crime de dano contra os 
bens do idoso luiz amorim Barros.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807257
eXtrato da Portaria Nº 012/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000229-178/2019 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 012/2022-MP/PJo
requerido: delegacia de Polícia civil de Óbidos.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar denúncia de crime de dano contra os 
bens do idoso luiz amorim Barros.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807241
eXtrato da Portaria Nº 016/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001067-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 016/2022-MP/PJo
requerido: dEPol – delegacia de Polícia civil de Óbidos.
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Assunto: Acompanhar e fiscalizar a denúncia de crime sexual contra a me-
nor de iniciais Y. S. f. e também acompanhar a averbação do seu registro 
de nascimento.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807282
eXtrato da Portaria Nº 013/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001074-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 013/2022-MP/PJo
requerido: Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o ressarcimento dos gastos que o Sr. 
idenilson dos Santos costabile realizou ao acompanhar seu padrasto em 
tratamento via Tfd.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807264
eXtrato da Portaria Nº 014/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000589-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 014/2022-MP/PJo
requerido: crEaS Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a situação de vulnerabilidade dos adoles-
centes de iniciais d. S. S., T. f. S., d. f. S. e T. f. S.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807266
eXtrato da Portaria Nº 015/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001063-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 015/2022-MP/PJo
requerido: Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o fornecimento de medicamentos para 
tratar as doenças de lúpus e insuficiência renal crônica para a adolescente 
de iniciais r. S. B. V., pelo poder público.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807267
eXtrato da Portaria Nº 018/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000786-178/2019 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 018/2022-MP/PJo
requeridos: SEMSa – Secretaria Municipal de Saúde e Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a solicitação para realização de cirurgia 
cardíaca para o menor r. J. S.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807293
eXtrato da Portaria Nº 017/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000373-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 017/2022-MP/PJo
requeridos: crEaS Óbidos e a nacional de pré nome Mayana
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a a situação de vulnerabilidade do ado-
lescente c. a. G. S.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807291
Portaria Nº 0352/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
JUliaNa caMPBEll TaVEira aMaro - Período: 17/05/2022 a 23/05/2022 
- GEdoc nº 122785/2022
Karla KariME VaScoNcEloS GUErrEiro - Período: 23/05/2022 - GE-

doc nº 123435/2022
KaTia criSTiNa MElo do NaSciMENTo - Período: 27/05/2022 - GEdoc 
nº 124444/2022
KaTia criSTiNa MElo do NaSciMENTo - Período: 26/05/2022 - GEdoc 
nº 124241/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 30 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0353/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
aBraNo cHaGaS da SilVa - Período: 30/05/2022 a 03/06/2022 - GEdoc 
nº 125036/2022
alEXaNdrE da SilVa PacHEco - Período: 23/05/2022 a 01/06/2022 - 
GEdoc nº 123861/2022
alZira PiNTo frEiTaS - Período: 30/05/2022 a 03/06/2022 - GEdoc nº 
125033/2022
caMila caValcaNTE doS SaNToS - Período: 30/05/2022 a 03/06/2022 
- GEdoc nº 124695/2022
cloTildE lEal coSTa filHa - Período: 26/05/2022 a 27/05/2022- GE-
doc nº 124373/2022
faBricio JoSE BarroSo SaldaNHa - Período: 26/05/2022 a 29/05/2022 
- GEdoc nº 124688/2022
floriaNo KENJi YoKoYaMa - Período: 23/05/2022 - GEdoc nº 
123434/2022
Gracilda lEao doS SaNToS diaS - Período: 23/05/2022 - GEdoc nº 
124010/2022
iSaBElE SaNTaNa SaNToS - Período: 24/05/2022 a 27/05/2022 - GEdoc 
nº 123723/2022
JoElMa cordEiro VaraNda cardoSo - Período: 25/05/2022 - GEdoc 
nº 124174/2022
KaTia criSTiNa MElo do NaSciMENTo - Período: 24/05/2022 - GEdoc 
nº 123775/2022
liliaNE MoraES dE MacEdo - Período: 25/05/2022 - GEdoc nº 
124104/2022
lUaNa caMilE SEaBra GoNcalVES fEio - Período: 26/05/2022 - GEdoc 
nº 124503/2022
lUcilENE da SilVa aMaral - Período: 18/05/2022 a 20/05/2022 - GE-
doc nº 124664/2022
MarcElo faGUNdES dE MoraES - Período: 16/05/2022 a 18/05/2022 - 
GEdoc nº 122599/2022
MarcUS ViNiciUS SilVa cordEiro - Período: 25/05/2022 a 26/05/2022 
- GEdoc nº 124287/2022
Maria aNGElica PaUla dE frEiTaS dE SoUZa - Período: 25/05/2022 a 
27/05/2022 - GEdoc nº 124597/2022
Maria coNcEicao dE MElo SaliBa - Período: 30/05/2022 a 01/06/2022 
- GEdoc nº 124742/2022
Maria EliSaNGEla GoNcalVES alVES - Período: 25/05/2022 a 
27/05/2022 - GEdoc nº 124702/2022
PaTricK daNTaS liMa - Período: 11/11/0021 a 10/12/2021 - GEdoc nº 
111090/2022
PaTricK daNTaS liMa - Período: 15/12/0021 a 13/01/2022 - GEdoc nº 
111090/2022
PaTricK daNTaS liMa - Período: 14/01/2022 a 14/03/2022 - GEdoc nº 
111090/2022
PaTricK daNTaS liMa - Período: 15/03/2022 a 12/05/2022 - GEdoc nº 
111090/2022
PaUlo HENriQUE SoUZa SacraMENTo - Período: 23/05/2022 a 
27/05/2022 - GEdoc nº 124976/2022
roMUlo crUZ da lUZ - Período: 26/05/2022 a 04/06/2022 - GEdoc nº 
124516/2022
roSiaNE ESTEVES doS SaNToS - Período: 25/05/2022 a 27/05/2022 - 
GEdoc nº 124669/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 31 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 2855/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça NilToN GUrJÃo daS cHaGaS para, sem 
prejuízo de suas atribuições, compor a comissão Estadual de combate à 
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Violência nos Estádios de futebol, a contar de 2/6/2022, até ulterior de-
liberação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 01 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 807616
a V i s o N.º 12/2022-cGMP. o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará, Procurador de Justiça MaNoEl SaNTiNo 
NaSciMENTo JUNior, no uso de suas atribuições legais, aViSa a todos os 
candidatos que o relatório, conforme quadro abaixo, está disponível para 
consulta na corregedoria-Geral, pelo prazo de (05) cinco dias úteis. a cópia 
será encaminhada mediante requerimento do interessado, opcionalmente, 
por e-mail: correg_movimentacao@mppa.mp.br, nos termos do art. 9.º §§ 
1.º e 2.º, da resolução n.º 03/2014/MP/cSMP:

Gedoc edital (doe) entrância concurso critério cargo

107.949/2022 02/2022(21/02/2022)  2.ª remoção
 

ant. 2.º PJ de rondon do Pará.
 

Belém, 01 de junho de 2022
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará.

Protocolo: 807630
eXtrato da Portaria Nº 001/2022 – MP/Pa -3ªPJcrimBelém
o 3º cargo de Promotor de Justiça criminal de Belém, em exercício, com 
fulcro nas disposições contidas nos artigos 129, iii, da constituição fe-
deral; art. 52, incisos i e V, da lei complementar Estadual nº. 57/2006; 
art. 25, Vii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93; e art. 8º, da resolução nº 
174/2017 do cNMP, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo Preliminar nº 001/2022 – MP/Pa/3ªPJcrimBelém, que se encontra 
à disposição na 3ª Promotoria de Justiça criminal de Belém, situada na 
avenida 16 de Novembro, nº 50, Bairro da cidade Velha, Belém/Pa, cEP 
66.023-220 – (91) 2198-2570.
PorTaria Nº 001/2022 – MP/3ªPJcrimBelém
objeto: acompanhar os objetivos do Plano de atuação Biênio 2022/2023, 
que consiste em fomentar a implantação, acompanhamento e avaliação 
de política pública estadual em conjunto com o estabelecimento de rede 
integrada de acolhimento, informação e encaminhamento das vítimas aos 
Órgãos diversos de atuação, de acordo com suas necessidades;
iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira - 3º Promotor de Justiça de Belém

Protocolo: 807398
extrato da Portaria nº 005/2022-MP/1ªPJtaiLÂNdia
a 1ª Promotoria de Justiça de Tailândia, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo - PorTaria nº 005/2022-MP/1ªPJT, SiMP nº 000442-
034/2022, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Tailândia, situada na rua do fórum, nº 02- Bairro Santa Maria, cEP.: 
68.695-000, Tailândia-Pará, fone: (91) 3752-1325/2660.
PorTaria nº 005/2022-MP/1ªPJT
requerente: Ministério Público do Estado do Pará - 1ª PJ de Tailândia.
assunto: “acompanhar as medidas adotadas pelo Poder Público Municipal 
em relação à implementação completa da lei bº 13.257, de 8 de março de 
2016, conhecida como Marco legal da Primeira infância, dispondo sobre as 
políticas públicas a serem prioritariamente adotadas para esta faixa etária”
José ilton lima Moreira Júnior - Promotor de Justiça

Protocolo: 807389
extrato da Portaria nº 004/2022-MP/1ªPJtaiLÂNdia
a 1ª Promotoria de Justiça de Tailândia, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo - PorTaria nº 004/2022-MP/1ªPJT, SiMP nº 000441-
034/2022, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Tailândia, situada na rua do fórum, nº 02- Bairro Santa Maria, cEP.: 
68.695-000, Tailândia-Pará, fone: (91) 3752-1325/2660.
PorTaria nº 004/2022-MP/1ªPJT
requerente: Ministério Público do Estado do Pará - 1ª PJ de Tailândia.
Assunto: Acompanhar o Plano de Atuação Biênio 2022/2023, especifica-
mente no objetivo de “fortalecer as redes voltadas à proteção de crianças 
e adolescentes contra a violênica sexual no município de Tailândia”
José ilton lima Moreira Júnior - Promotor de Justiça

Protocolo: 807385
extrato da Portaria nº 016/2021-MP/1ªPJtaiLÂNdia
a 1ª Promotoria de Justiça de Tailândia, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo - PorTaria nº 016/2021-MP/1ªPJT, SiMP nº 000324-

034/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Tailândia, situada na rua do fórum, nº 02- Bairro Santa Maria, cEP.: 
68.695-000, Tailândia-Pará, fone: (91) 3752-1325/2660.
PorTaria nº 016/2021-MP/1ªPJT
requerente: Ministério Público do Estado do Pará - 1ª PJ de Tailândia.
assunto: apurar a existência de eventual situação de risco envolvendo a 
criança a.S.S.M. (7 anos)
José ilton lima Moreira Júnior - Promotor de Justiça

Protocolo: 807382
eXtrato da Portaria Nº 021/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001116-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 021/2022-MP/PJo
requeridos: crEaS Óbidos e WaldirENE fErrEira da SilVa
Assunto: Acompanhar e fiscalizar situação de vulnerabilidade das crianças: 
P. d. S. M., P. E. S. M., a. E. S., J. M. S. e V. E. S.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807313
eXtrato da Portaria Nº 022/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000955-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 022/2022-MP/PJo
requeridos: crEaS Óbidos e adriana conceição da Silva
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a situação de vulnerabilidade da criança 
G. c. S.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807318
eXtrato da Portaria Nº 023/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001043-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 023/2022-MP/PJo
requeridos: crEaS Óbidos, cTMo – conselho Tutelar do Município de Óbi-
dos e arlene araújo Printes.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a situação de vulnerabilidade da criança G. A. S.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807320
eXtrato da Portaria Nº 024/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001118-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 024/2022-MP/PJo
requeridos: crEaS Óbidos, cTMo – conselho Tutelar do Município de Óbi-
dos e Maria rosineide de figueiredo Marinho
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a situação de vulnerabilidade das crian-
ças l. f. M, 09 anos e S. M. d. de 07 anos e possíveis negligências do Poder 
familiar por parte da senhora Maria rosineide de figueiredo Marinho.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807323
eXtrato da Portaria Nº 020/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001367-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 020/2022-MP/PJo
requeridos: SEMSa – Secretaria Municipal de Saúde e Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o fornecimento de medicamentos para a 
paciente Maria das Graças Barbosa da Silva.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807306
eXtrato da Portaria Nº 027/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000900-178/2021 que se encontra à 
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disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 027/2022-MP/PJo
requerida: crEaS Óbidos e rosineide de figueiredo Marinho
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a situação de vulnerabilidade da adoles-
cente a. c. B. diante da notícia de aliciamento.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807348
eXtrato da Portaria Nº 026/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000634-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 026/2022-MP/PJo
requeridos: dEPol – delegacia de Polícia civil de Óbidos.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a denúncia de maus-tratos maus-tratos 
contra o idoso Pedro Mendes de araújo.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807341
eXtrato da Portaria Nº 025/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000408-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 025/2022-MP/PJo
requeridos: dEPol – delegacia de Polícia civil de Óbidos.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a denúncia de maus-tratos contra a 
criança l. B. S.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807337
extrato da Portaria nº 013/2021-MP/1ªPJtaiLÂNdia
a 1ª Promotoria de Justiça de Tailândia, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo - PorTaria nº 013/2021-MP/1ªPJT, SiMP nº 000984-
034/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Tailândia, situada na rua do fórum, nº 02- Bairro Santa Maria, cEP.: 
68.695-000, Tailândia-Pará, fone: (91) 3752-1325/2660.
PorTaria nº 013/2021-MP/1ªPJT
requerente: Ministério Público do Estado do Pará - 1ª PJ de Tailândia.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, as visitas institu-
cionais no centro de acolhimento Santa Maria, em Tailândia/Pa
José ilton lima Moreira Júnior - Promotor de Justiça

Protocolo: 807378
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, resolve, na forma do §§ 3º, 4º e seguintes 
do artigo 2º da resolução n. 23/2007-cNMP, coNVErTEr o Procedimento 
Preparatório nº 000077-440/2021 em iNQUÉriTo ciVil, autuado sob o 
mesmo número, que se encontra à disposição no prédio onde funciona o 
Ministério Público Estadual, no Município de ananindeua, situado na rodo-
via Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4847.
PorTaria: nº 23/2022-MP/2ªPJdc
inquérito civil nº: nº 000077-440/2021
objeto: apuração da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade e probidade administrativa, a fim de apurar a presença de in-
dícios da presença de indícios da prática dolosa de ato de improbidade 
administrativa na realização de procedimento licitatório irregular e ilegal, 
que resultou na contratação da empresa caBaNo ENGENHaria E coNS-
TrUÇÕES lTda (cNPJ n. 83.764.449/0001-53), pela Prefeitura Municipal 
de ananindeua, em 23 de outubro de 2020, cujo objeto era a execução de 
serviços de drenagem superficial e profunda e pavimentação asfáltica na 
rua das rosas, na Travessa Jasmim, rua dos cravos, alameda Bom Jar-
dim, rua dos lírios e rua das orquídeas, no bairro distrito industrial, Mu-
nicípio de ananindeua, mediante a Tomada de Preços n. 2020.0013.PMa.
SESaN, no valor de r$ - 584.029,33 (quinhentos e oitenta e quatro mil, 
vinte e nove reais e trinta e três centavos), cujos serviços não foram inte-
gralmente realizados, infringindo, assim, de modo deliberado e intencional, 
o caput do artigo 10 e os incisos i e Viii, da lei n. 8.429/92, causando, 
assim, possível perda patrimonial, desvio, malbaratamento e/ou dilapida-
ção de bens e haveres do Município de ananindeua, além de frustação do 

referido procedimento licitatório, trazendo, como consequência, a indevida 
incorporação de verbas públicas ao patrimônio da empresa particular.
ananindeua/Pa, 20 de maio de 2022.
Júlio césar Sousa costa - Promotor de Justiça

Protocolo: 807369
eXtrato da Portaria Nº 030/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000998-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 030/2022-MP/PJo
requerida: dEPol – delegacia de Polícia de Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a investigação pela Polícia Civil a respeito 
da denúncia da prática do crime de ameaça de morte, em tese, realizado 
pelos senhores Eupidio farias de azevedo e felinto farias de azevedo, bem 
como do crime de tentativa de homicídio praticada por felinto farias, ten-
do como vítima Mario alberto farias Pinto, e também a denúncia do dano 
ambiental descrito nesse Procedimento administrativo.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807365
eXtrato da Portaria Nº 028/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000630-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 028/2022-MP/PJo
requerida: dEPol – delegacia de Polícia de Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a investigação pela Polícia Civil a respeito 
da denúncia de violência psicológica e física contra a idosa Maria da Silva 
oliveira.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807351
eXtrato da Portaria Nº 029/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000540-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 029/2022-MP/PJo
requerida: dEPol – delegacia de Polícia de Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a investigação pela Polícia Civil a respeito 
da denúncia da prática dos crimes de poluição sonora e ameaça contra a 
família da Sra. cleame Teixeira Barros, em tese, praticado por José Márcio 
alves Soares.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807354
eXtrato da Portaria Nº 019/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001367-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 019/2022-MP/PJo
requeridos: SEMSa – Secretaria Municipal de Saúde e Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o fornecimento de medicamentos para 
paciente Maria das Graças Barbosa da Silva.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807296
Portaria N.º 2210/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do GEdoc nº 119445/2022;
coNSidEraNdo a exoneração da servidora camylle cristine rodrigues 
Gonçalves (Protocolo nº 854/2022), conforme PorTaria nº 272/2022-MP/PGJ;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com pessoal,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, raYaN-
NE oliVEira PalHETa doS SaNToS, para exercer o cargo de provimento 
em comissão de assessor Técnico Especializado, MP.cPcP102.4, a contar 
de 02/05/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 05 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 807725
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N.º 050/2022/PMaP 
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de supri-
mentos e equipamentos de informática, para atender as  necessidades da 
prefeitura municipal de aurora do Pará e demais secretarias que compõem 
a esfera municipal. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a 
divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 15/06/2022, às 
08:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível 
nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.
gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publica-
ção. antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 807491

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
estado do ParÁ

eXtrato da ordeM de serViÇos - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022.

ordeM de serViÇos Nº 007/2022, Secretaria Municipal de Educação 
- rEfErENTE À Prestação de serviço de reformas e pequenos reparos, em 
ambientes públicos diversos em atendimento as necessidades da Prefeitura e 
demais fundos Municipais de Brasil Novo/Pa. rEfErÊNcia: Pregão Eletrônico 
SrP 001/2022. contrato de Prestação de serviços nº 137/2022. Valor Global 
da ordem de Serviço r$ 41.086,42 (Quarenta e um mil, oitenta e seis reais 
e quarenta e dois centavos), a serem pagos conforme medição, à Empresa 
EMPrEiTEira cardoSo dE SoUZa lTda, cNPJ: 03.902.663/0001-90. data 
da assinatura 16 de maio de 2022. Prazo de Execução; 90 dias.

WedersoN NoiMiNcHe
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 807499

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
retiFicaÇÃo aViso de LicitaÇÃo  

PreGÃo eLetroNico srP Nº 020/2022
“ onde se lê: - o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação 
à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de r$ 1,00 (um real), em 
relação ao Valor Unitário Estimado do iTEM.” Leia-se: “ o intervalo mínimo de 
diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deve-
rá ser conforme estabelecido no termo de referência.
No iTEM 79, “ onde se lê: - “300.” Leia-se: “200”, No iTEM 88, “ onde se 
lê: - “1000.” Leia-se: “950”, No iTEM 127, “ onde se lê: - “200.” Leia-se: 
“150”, No iTEM 156, “ onde se lê: - “500.” Leia-se: “450”, No iTEM 217, “ 
onde se lê: - “400.” Leia-se: “350”

WedersoN NoiMiNcHe-Secretário Municipal de Educação
Protocolo: 807496

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato  

PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022 - FMs
coNtrataNte - PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo/fUNdo MU-
NiciPal dE SaÚdE, coNTraTado: JacYaNE BarBoSa SaNToS oliVEira 
HUBNEr54146925215, cNPJ sob nº 42.127.466/0001-00- contrato adminis-
trativo nº. 114/2022 fMS, no valor de r$ 98.906,50 (noventa e oito mil, no-
vecentos e seis reais e cinquenta centavos), oBJETo: fornecimento de cami-
sas de campanha, Uniformes e congêneres, para manutenção das atividades 
do fundo Municipal de Saúde, dotação: 10 301 0202 2.007 - Manutenção do 
PaB - fiXo; 10 301 0202 2.009 - Manutenção do Programa Saúde da família 
- PSf; 10 301 0202 2.010 - Manutenção do PaB - ESTadUal; 10 302 0238 
2.020 - Manutenção da Média complexidade; 10 305 0235 2.022 - Manuten-
ção da Vigilância em Saúde; 10 304 0235 2.021 - Manutenção da Vigilância 
Sanitária; 10 305 0004 2.134 - combate ao covid -19; 10 301 0202 2.006 - 
Manutenção do Programa agente comunitários de Saúde -PacS; 10 122 0004 
2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Material de consumo; 
3.3.90.30.00. Vigência: 10/05/2022 a 31/12/2022.

elysson Leonarde Kloss-Secretário Municipal de Saúde
Protocolo: 807493

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
eXtratos de terMos aditiVos. 

esPÉcie: 1º termo aditivo de reequilíbrio. PENo 001/2022; contrato 
Nº: 20210030; contratante: fundo Municipal de Saúde; contratada: Posto 
São francisco de derivados de Petroleo ltda, cNPJ: 24.947.833/0001-22; 
objeto: o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de 
r$ 70.347,10, nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 
8.666/93; Vigência: 05/05/2022 a 18/02/2023.
termo aditivo Pe nº 001/2022; contrato Nº: 20210029; contratante: fundo 
Municipal de assistência Social; contratada: Posto São francisco de deriva-
dos de Petroleo ltda, cNPJ: 24.947.833/0001-22; objeto:o presente Termo 
aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 22.618,94, nos ter-
mos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93; Vigência: 
05/05/2022 a 18/02/2023.
termo aditivo Pe nº 001/2022; contrato Nº: 20210021; contratante: Prefei-
tura Municipal de Breves; contratada: Posto São francisco de derivados de Pe-
troleo ltda, cNPJ: 24.947.833/0001-22; objeto: o presente Termo aditivo obje-
tiva a alteração contratual no valor de r$ 20.104,00, nos termos do art. 65, inciso 
ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93; Vigência: 05/05/2022 a 18/02/2023.
termo aditivo Pe nº 001/2022; contrato Nº: 20210027; contratante: fundo 
Municipal de Educação; contratada: Posto São francisco de derivados de Petro-
leo ltda, cNPJ: 24.947.833/0001-22; objeto: o presente Termo aditivo objetiva 
a alteração contratual no valor de r$ 309.571,80, nos termos do art. 65, inciso 
ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93; Vigência: 05/05/2022 a 18/02/2023.
termo aditivo Pe nº 001/2022; contrato Nº: 20210076; contratante: fundo 
Municipal de Meio ambiente; contratada: Posto São francisco de derivados 
de Petroleo ltda, cNPJ: 24.947.833/0001-22; objeto: o presente Termo adi-
tivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 20.329,40, nos termos do 
art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93; Vigência: 05/05/2022 
a 18/02/2023.
esPÉcie: 1º termo aditivo de reequilíbrio Pregão Eletrônico 027/2021; con-
trato Nº: 20212005; contratante: fundo Municipal de Educação; contratada: 
f cavalcante Gouveia Eireli, cNPJ: 19.722.409/0001-40; objeto: alteração 
contratual no valor de r$ 74.990,12, passando o contrato a ter o valor total 
de r$ 835.811,00; Vigência: 20/12/2021 a 20/12/2022.
esPÉcie: 1º termo aditivo de Prorrogação de Tempo. inexigibilidade Nº 
6/2021-030301; contrato nº: 20210531; contratante: fundo Municipal 
de Saúde; contratada: Buchacra e Portes advogados associados, cNPJ: 
27.078.313/0001-19; objeto: o presente Termo aditivo objetiva a prorroga-
ção do prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2022, nos termos 
do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93;
esPÉcie: 1º termo aditivo de Prorrogação de Tempo iNEXiGiBilidadE Nº 
6/2021-030301; contrato nº: 20210532; contratante: fundo Municipal de 
Meio ambiente; contratada: Buchacra E Portes advogados associados, cNPJ: 
27.078.313/0001-19; objeto: o presente Termo aditivo objetiva a prorroga-
ção do prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2022, nos termos 
do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93.

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº: 20220139 
oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-022401; contratante: Pre-
feitura Municipal de Breves; contratado: J. f. reis Vale, cnpj 30.179.891/0001-
56; objeto: Serviço de assessoria Técnica Especializada Em criação E ali-
mentação de Sites E Portal Para Transparência Pública da Prefeitura Municipal 
de Breves, Para atender a lei de acesso À informação (lei 12.527/2011) E 
a lei da Transparência (lc 131/2009), conforme Exigências dos Tribunais 
de contas, Ministério Público E outros; Valor Total: r$ 15.000,00; Vigência: 
14/03/2022 a 14/01/2023; data da assinatura: 14/03/2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
toMada de PreÇo Nº 2/2022-051801

a Presidente da comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Breves, comunica que no dia 20/06/2022, às 09:00 hs (horário local), no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, sito a Praça 03 de outubro, nº 01, 
centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade Tomada de Pre-
ço,objetiva a contratação de Empresa Especializada Na Execução de obras 
de Engenharia civil Para construção de Meio fios E calçadas Em Vias Já Pa-
vimentadas No Município de Breves/Pa. o Edital encontra-se à disposição dos 
interessados no endereço acima, no horário local das 08:00h às 14:00h. No 
Portal do TcM - GEooBraS, Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: ht-
tps://breves.pa.gov.br e no e-mail: cplbreves2021@gmail.com.  Gisele silva 
Valente - Presidente da cPL.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 
disPeNsa Nº 7/2022-022401. comissão de licitação do Município de Bre-
ves, através da Prefeitura Municipal De Breves, em cumprimento à ratificação 
procedida pela Sr. José antonio azevedo leão, Prefeito Municipal de Breves, 
faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: 
objeto: Serviço de assessoria Técnica Especializada Em criação E alimen-
tação de Sites E Portal Para Transparência Pública da Prefeitura Municipal 
de Breves, Para atender a lei de acesso À informação (lei 12.527/2011) 
E a lei da Transparência (lc 131/2009), conforme Exigências dos Tribu-
nais de contas, Ministério Público e outros; contratado: J.f. reis Vale, cNPJ 
30.179.891/0001-56, fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores.

Protocolo: 807508
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de ratiFicaÇÃo 

iNeXiGiBiLidade Nº 016-2022. iNeX. Nº 6/2022-016 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para executar os serviços médicos na 
área de oftalmologista para atender a necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de capanema/Pa. contratada: Hospital oftalmológico do 
Pará, cNPJ nº 18.394.275/0001-12. fundamento legal: art. 25, inciso ii c/c 
com art. 13, inciso ii da lei federal Nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. 
Valor Global: R$ 545.491,32. Ratificação em: 21/03/2022. Francisco Ferrei-
ra Freitas Neto, Prefeito Municipal.

Protocolo: 807509

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

o Fundo Municipal de educação- FMe (UasG: 927637), por intermédio 
da Secretaria Municipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do 
Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrô-
nico SrP nº 044/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializa-
da no fornecimento de Móveis e Eletrodomésticos Para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação de castanhal/Pa, por um Período de 12 
(doze) Meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação 
das Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 14/06/2022às 09:00 
horas. o Edital estará disponível nos sites:https://castanhal.cr2transparencia.
com.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletroni-
co@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Paula Francinara silva 
sampaio - Pregoeira do Fundo Municipal de educação.

Protocolo: 807511

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNicosrP Nº 008/2022-PMc 
objeto: registro de Preços para contratação de empresa especializada, para 
prestação de serviços de produção e organização de eventos para a execução 
do calendário da Secretaria Municipal de cultura, Turismo, Esporte e lazer, do 
município de colares/Pa. abertura: 14/06/2022, às 10:30hs, local: www.portal-
decompraspublicas.com.br. aquisição do Edital: Site do compras Públicas, Tcm/
Pa e Portal da Transparência. Maria Lucimar Barata - Prefeita Municipal.

Protocolo: 807512

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
eXtrato do coNtrato

a) espécie: tomada de Preço 002/2022, contrato 027/2022 SEMTEJ, 
firmada em 31/05/2022. b) Órgão Gerenciador: Município de Conceição do 
araguaia - Pa. c) contratada: VirGiNia dUarTE loPES NaSciMENTo EirEli, 
Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrito no cNPJ nº 12.109.281/0001-02. d) 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para rEViTaliZaÇÃo 
da PraÇa do BUriTi localiZada No Bairro caPEliNHo No MUNiciPio 
dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, em conformidade com o ProcESSo Nº 
31294/2022, coNVENio fdE Nº 008/2022, projetos e planilhas em anexo ao 
edital. e) fundamento legal: lei federal nº 10.520/2002; decreto nº 7.892, de 
23.01.2013, da lei complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, 
da lei federal nº 8.666, de 21.06.1993. f) Vigência: o prazo máximo para a 
conclusão da obra objeto desta licitação, e de 180 (cento e oitenta) dias corridos 
e, o prazo de vigência do contrato será de 300 (Trezentos dias, ambos a serem 
contados a partir da data da assinatura do contrato). g) Valor contratual: r$ 
280.732,54 (duzentos e oitenta mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e 
quatro centavos). h) funcional Programática: Programa: dotação orçamentária: 
07.0707.27.813.0507.1050 Elemento: 4.4.90.5100 fonte 17490000. i) Signa-
tários: o Sr. Jair lopes Martins, e pelo contratado a empresa VirGiNia dU-
arTE loPES NaSciMENTo EirEli neste ato representado por seu procurador 
a sra. Virginia duarte Lopes Nascimento.

eXtrato do coNtrato
a) espécie: tomada de Preço 003/2022 Contrato 026/2022 SEMTEJ, fir-
mada em 31/05/2022. b) Órgão Gerenciador: Município de conceição do 
araguaia - Pa. c) contratada: B M PacHEco coMErcio SErVico EirEli, 
Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrito no cNPJ nº 35.609.947/0001-89. 
d) objeto: 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, coN-
VENio fdE Nº 0014/2022, projetos e planilhas em anexo ao edital. e) funda-
mento legal: lei federal nº 10.520/2002; decreto nº 7.892, de 23.01.2013, 
da lei complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da lei fede-
ral nº 8.666, de 21.06.1993. f) Vigência: o prazo máximo para a conclusão 
da obra objeto desta licitação, e de 180 (cento e oitenta) dias corridos e, o 
prazo de vigência do contrato será de 300 (Trezentos dias, ambos a serem 
contados a partir da data da assinatura do contrato). g) Valor contratual: 
r$ 544.667,37 (Quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta 
e sete reais e trinta e sete centavos). h) funcional Programática: Programa: 
dotação orçamentária: 07.0707.27.813.0507.1050Elemento: 4.4.90.5100 
fonte 17490000. i) Signatários: o Sr. Jair lopes Martins, e pelo contratado a 
empresa B M PacHEco coMErcio SErVico EirEli neste ato representado 
por seu procurador o Sr. Bruno Pacheco Martins. conceição do araguaia-Pa, 
01 de junho de 2022. Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da 
comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 807523

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo

o Município  de eldorado dos carajás, por intermédio do fundo Municipal 
de Educação torna pública reabertura da licitação com critério de julgamento 
menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 
de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, e demais 
legislação PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-028 fUNdEB. objeto: Sistema de 
registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para com-
plementação serviço de locação do transporte escolar de Eldorado do carajás 
- Pa. abertura 14/06/2022 13hs00min. o mesmo encontra disponível nos site 
do TcM-Pa e Portal da Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado dos 
carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transparencia , 
será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. 
tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.

o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Munici-
pal de Eldorado dos carajás, torna pública reabertura da licitação com critério 
de julgamento menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 
de agosto de 2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar 
nº 123/06 e 147/2014, e demais legislação pregão eletrônico nº 9/2022-023 
PMEc.  objeto: Sistema de registro de preço para fornecimento de baterias 
automotivas para atender diversas secretarias e fundos municipais  do mu-
nicípio de Eldorado do carajás. abertura 14/06/2022 16 hs 00min. o mesmo 
encontra disponível nos site do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/
portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 807524

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 006/2022-cP.
Processo adMiNistratiVo Nº052/2022

objeto: contratação de empresa especializada para recuperação e comple-
mentação de 62,26 Km da estrada de Barreiras, no Município de itaituba/Pa. 
Tipo: Menor Preço Global. data de abertura: 04/07/2022, às 10:00 hora local. 
acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/
solicitações referente ao edital: dicoM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, lo-
calizada na rod. Transamazônica c/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de 
itaituba-Pa. À comissão.

Protocolo: 807533
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
eXtrato de terMo aditiVio 

esPÉcie: 3º termo aditivo ao contrato nº 2020/04.17.001- PMM, Partes: 
Prefeitura Municipal de Mocajuba/Pa e Empresa oáSiS coSNTrUÇÃo & SEr-
ViÇoS lTda - EPP, cNPJ nº 10.845.643/0001-90 Processo administrativo nº 
2019/12.18.001-SEdUrB/PMM. Tomada de Preços N.º 001.2020.PMM.SE-
dUrB.oBJETo: o presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato nº 2020/04.17.001- PMM. Vigência: o prazo de vigência 
deste Termo aditivo será de 180 (cento e oitenta) dias, a iniciar em 04 de 
março de 2022 a 31 de agosto2022, podendo ser prorrogado mediante acor-
do entre as partes. local e data: Mocajuba, 04 de março de 2022. cosme 
Macedo Pereira - Prefeito.
esPÉcie: 4º termo aditivo ao contrato nº 2020/04.17.001- PMM, Partes: 
Prefeitura Municipal de Mocajuba/Pa e Empresa oáSiS cosntrução & Ser-
viços ltda - Epp, cNPJ nº 10.845.643/0001-90 Processo administrativo nº 
2019/12.18.001-SEdUrB/PMM. Tomada de Preços N.º 001.2020.PMM.SE-
dUrB.objeto: o presente aditivo tem por objeto alteração no valor contratual 
supressão de r$ 32.437,82 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete 
reais e oitenta e dois centavos) e o acréscimo de r$ 79.907,71 (setenta e 
nove mil, novecentos e sete reais e setenta e um centavos), resultando refle-
xo financeiro no contrato de R$ 47.469,89 (quarenta e sete mil, quatrocentos 
e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), onde o desembolso total 
ficará no valor de R$ 2.629.773,56 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove 
mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos). fundamen-
tação legal art.65, § 1º da lei nº 8.666/83. local e data: Mocajuba, 07 de 
março de 2022. cosme Macedo Pereira Prefeito Municipal.

aViso de ProrroGaÇÃo 
coNtrato Nº 2020/04.17.001- PMM. Vigência: o prazo de vigência des-
te Termo aditivo será de 180 (cento e oitenta) dias, a iniciar em 04 de março 
de 2022 a 31 de agosto2022, podendo ser prorrogado mediante acordo entre 
as partes. local e data: Mocajuba, 04 de março de 2022. cosme Macedo 
Pereira Prefeito.

Protocolo: 807535

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
aViso de ratiFicaÇÃo 

cHaMada PÚBLica N° 001/2022 seMed.  Base legal: art. 14, §1º, da 
Lei Federal n° 11.947/2009. O Município de Óbidos torna público a ratifica-
ção do chamamento público da agricultura familiar por meio de dispensa de 
licitação, objeto: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar 
que serão destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas 
da rede Pública e conveniadas com o município de Óbidos Pa , em conformi-
dade com o Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE e programa 
estadual de alimentação escolar do estado do Pará- PEaE/Pa, durante o ano 
letivo de 2022, através do Fundo Municipal de Educação - FME Ratificação: 
20/05/2022. Maria Zilda Bentes sousa - secretária de educação.

Protocolo: 807536

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de sUsPeNsÃo - 
Fica sUsPeNso o Processo LicitatÓrio 

PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2022-00003 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento 
individualizado de cuidador (auxiliar de Vida diária Escolar), bem como ser-
viços de intermediação de libras (língua Brasileira de Sinais), para dar apoio 
nas Escolas da rede Pública Municipal de Ensino das Zonas Urbana, rural e 
áreas indígenas. informamos que a publicação da suspensão e da nova aber-
tura acontecerá nos meios de comunicação utilizados anteriormente. Jorge 
Pascoa da silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 807538

aViso de LicitaÇÃo: 
coNcorrÊNcia nº 3/2022 - 00003 - do tiPo tÉcNica e PreÇo 

objeto: contratação de agência de publicidade/propaganda para criação, 
produção de peças publicitárias, peças de comunicação visual, peças de co-
municação eletrônica, planejamento de comunicação institucional, pesquisas, 
desenvolvimento de campanhas publicitárias, divulgação de eventos e cam-
panhas de mídias de rádio, televisão e imprensa, produção de materiais grá-

ficos e outros elementos de divulgação, para cumprir a tarefa de fornecer aos 
cidadãos as informações necessárias e indispensáveis dos atos e ações pra-
ticadas pela administração Pública. data de abertura: 18/07/2022 as 09:00 
hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, de 8h 
às 12h e das 14h as 18h, na sede da Prefeitura Municipal de Paragominas/Pa, 
sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 02/06/2022. Luciana Brito 
Vieira - Presidente da cPL. Portaria n° 03/2022-GPP.

Protocolo: 807539

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022
a Prefeitura Municipal de Placas cNPJ Nº 01.611.858/0001-55 através do 
fundo Municipal de assistencia Social cNPJ 14.654.055/0001-20 torna pú-
blico que conforme processo administrativo 050/2022, referente ao Pregão 
Eletrônico nº 013/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologado 
seu resultado no dia 31/05/2022, pela Secretaria de assistência Social, ilzana 
dos Santos landim. objeto: aquisição de brinquedos para distribuição gra-
tuita. Vencedora Total: M7 acessórios Eireli cNPJ 12.383.275/0001-30. Valor 
Total: r$ 498.400,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos reais). 
ilzana dos santos Landim - secretária de assistência social.

Protocolo: 807543

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
retiFicaÇÃo 

Na publicação do Pregão eletronico Nº 9/2021-0006. Processo admi-
nistrativo N° 20210420-01/GaB/PMQ/Pa, circulada no dia 20/05/2022 no 
doE - Edição 34.976 -Pág. 135. oNde se LÊ: contrato nº 20220416. Va-
lor Total: r$ 548.352,00(quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e cin-
quenta e dois reais). Leia -se:  coNTraTo Nº 20220416. Valor Total: r$ 
411.264,00(quatrocentos e onze mil, duzentos e sessenta e quatro reais). o 
restante permanece inalterado.

Protocolo: 807546

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUroPoLis
eXtratos de coNtratos

coNtrato Nº 001.300522seMecd-Pe- UasG 980597 
Processo: 001.180422.  espécie: Pregão Eletrônico nº011/2022SEMEcd-PE. 
Termo de contrato nº 001.300522SEMEcd-PE, ParTES. contratante: Secre-
taria Municipal de Educação cultura E desportos - cNPJ:06.074.086/0001-
83. E contratada: J r da Silva comercio, inscrita no cNPJ (Mf) sob o 
nº10.224.658/0001-30. Espécie: Serviço de Transporte Escolar. objeto:con-
tratação de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços de Transporte Es-
colar No Âmbito do Município, com fornecimento de Veículos apropriados 
(Tipo Ônibus ou Similar) Para o Transporte coletivo de alunos da Educa-
ção infantil, Ensino fundamental E Médio da Zona rural do Município de 
rurópolis. conforme condições estabelecidas no termo de referência anexo 
ao Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2022SEMEcd-PE, Valor do contra-
to:r$659.325,00(Seiscentos e cinquenta e Nove Mil Trezentos e Vinte e cinco 
reais).fUNdaMENTo lEGal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão Ele-
trônico nº 011/2022SEMEcd-PE. Vigência: 31/05/2022 a 31/12/2022. data 
da assinatura: 31/05/2022.

coNtrato Nº002.300522seMecd-Pe- UasG 980597 
Processo: 001.180422. espécie: Pregão Eletrônico nº011/2022SEMEcd-PE. 
Termo de contrato nº 002.300522SEMEcd-PE, Partes. contratante: Secre-
taria Municipal de Educação cultura E desportos - cNPJ: 06.074.086/0001-
83. E contratada: J d c de oliveira Eireli, inscrita no cNPJ (Mf) sob o nº 
28.694.274/0001-47. Espécie: Serviço de Transporte Escolar. objeto: contra-
tação de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços de Transporte Escolar No 
Âmbito do Município, com fornecimento de Veículos apropriados (Tipo Ôni-
bus ou Similar) Para o Transporte coletivo de alunos da Educação infantil, 
Ensino fundamental E Médio da Zona rural do Município de rurópolis. con-
forme condições estabelecidas no termo de referência anexo ao Edital do Pre-
gão Eletrônico nº 011/2022SEMEcd-PE, Valor do contrato: r$174.330,00(-
cento e Setenta e Quatro Mil Trezentos e Trinta reais). fundamento legal: lei 
nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão Eletrônico nº 011/2022SEMEcd-PE. 
Vigência: 31/05/2022 a 31/12/2022. data da assinatura: 31/05/2022.
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coNtrato Nº 003.300522seMecd-Pe- UasG 980597 
Processo: 001.180422. espécie: Pregão Eletrônico nº011/2022SEMEcd-PE. 
Termo de contrato nº 003.300522SEMEcd-PE, ParTES. contratante: Secre-
taria Municipal de Educação cultura E desportos - cNPJ: 06.074.086/0001-
83. E contratada: P a lima Transportes Eireli, inscrita no cNPJ (Mf) sob o nº 
31.004.118/0001-11. Espécie: Serviço de Transporte Escolar. objeto: contra-
tação de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços de Transporte Escolar No 
Âmbito do Município, com fornecimento de Veículos apropriados (Tipo Ôni-
bus ou Similar) Para o Transporte coletivo de alunos da Educação infantil, 
Ensino fundamental E Médio da Zona rural do Município de rurópolis. con-
forme condições estabelecidas no termo de referência anexo ao Edital do Pre-
gão Eletrônico nº 011/2022SEMEcd-PE, Valor do contrato: r$631.015,00(-
Seiscentos e Trinta e Um Mil e Quinze reais). fundamento legal: lei nº. 
8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão Eletrônico nº 011/2022SEMEcd-PE. Vi-
gência: 31/05/2022 a 31/12/2022. data da assinatura: 01/06/2022.

Protocolo: 807548

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
eXtrato de adesÃo de ata

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público a adesão a 
aTa SrP N° 0024/2021, oriunda do PE SrP n° 013/2021 da Secretaria Muni-
cipal de Saúde do município de abaetetuba/Pa, que tem por objeto o rEGiS-
Tro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS E MaTE-
rial TÉcNico HoSPiTalar, para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Saúde; EMPrESaS coNTraTadaS:  alTaMEd diSTriBUidora dE MEdi-
caMENToS lTda, com cNPJ Nº 21.581.445/0001-82; Valor da adesão: r$ 
541.098,45 (Quinhentos e quarenta e um mil, noventa e oito reais e quarenta 
e cinco centavos); f cardoSo E cia lTda, com cNPJ Nº 04.949.905/0001-
63; Valor da adesão: r$ 1.708.361,50 (Um milhão setecentos e oito mil, 
trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos); ParaMEd diSTriBUi-
dora dE MEdicaMENToS lTda, com cNPJ Nº 16.647.278/0001-95, Valor da 
adesão: r$ 2.866.373,40 (dois milhões oitocentos e sessenta e seis mil, tre-
zentos e setenta e três reais e quarenta centavos); r S loBaTo NETo EirE-
li, com cNPJ Nº 38.028.373/0001-43; Valor da adesão: 1.487.120,75 (Um 
milhão quatrocentos e oitenta e sete mil, cento vinte reais e setenta e cinco 
centavos). data de assinatura: 30/05/2022. ordenador: Maria José dos san-
tos assunção, secretaria Municipal de saúde de santa izabel do Pará.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 005/2022

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS rElacioNadoS À orGaNiZaÇÃo 
E rEaliZaÇÃo dE EVENToS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa iZaBEl 
E SUaS SEcrETariaS JUriSdicioNadaS; EMPrESa rEGiSTrada: Vila Ur-
BaNa SErViÇoS E coNSTrUÇÕES lTda, com cNPJ N° 42.226.144/0001-00; 
Total registrado: r$ 3.092.137,50 (três milhões, noventa e dois mil, cento e 
trinta e sete reais e cinquenta centavos); data da ata de registro de Preços: 
20/05/2022; Órgão Gerenciador: secretaria Municipal de administra-
ção Planejamento e Finanças.

Protocolo: 807386

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 020/2022, para registro de Preço Para futura e 
Eventual aquisição de Medicamentos de Uso médico Hospitalar, objetivando 
atender as necessidades do fundo Municipal de Saúde do Município de Santa 
Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julga-
mento será em 14 de junho de 2022 por meio do endereço eletrônico www.
comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, às 09:00hs. Edital e anexos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de 
licitações: Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, 
cplsntm@gmail.com.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 027/2022, para aquisição de Máquina agrícola 
para o Município de Santa Maria do Pará, em conformidade ao convênio de 
nº 028566/2021,celebrado Entre o Ministério do desenvolvimento regional 
e Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. a Sessão de recebimento de 
propostas, análise e julgamento será em 15 de junho de 2022 por meio do 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, 
às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 
980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das licita-
ções, 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 aviso de Homologação e adjudicação da ToMada dE PrEÇo Nº 2/2021-
00004, circulada no d.o.U se cão 3 Pág.260, quarta-feira, 01 de fevereiro 
de 2022 e doE/Pa Pág. 93,quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022 e diário do 
Pará Pág. B13, quarta-feira,02 de fevereiro de 2022, cujo objeto: contratação 
de Empresa Para reforma da Praça Municipal de Santa Maria do Pará  em 
conformidade ao convênio de n° 900203/2020 Entre o Ministério do desen-
volvimento regional e a Prefeitura de Santa Maria do Pará/Pa. oNde se LÊ: 
contrato nº 20210385.  Leia-se: contrato nº 20220142. carlos cleberson 
Ferreira da silva - Presidente da cPL.

eXtratos de coNtratos 
registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 019/2021

objeto: contratação de Empresa objetivando à prestação de serviços de 
locação de Veículos leves e Pesados, Bem como máquinas Pesadas (Sem 
condutor) Para atender as Necessidades da Prefeitura,Secretarias e fundos 
Municipais de santa Maria do Pará/Pa. contratante: Prefeitura Municipal. 
contrato nº 20210155. contratada: Transporte Mirante do Trevo Eireli, cnpj 
37.846.419/0001-79. Valor: r$ 1.255.033,56(um milhão, duzentos e cin-
quenta e cinco mil, trinta e três reais e cinquenta e seis centavos). Vigência: 
13/07/2021 a 31/12/2021.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 019/2021 
objeto: contratação de Empresa objetivando à Prestação de serviços de 
locação de Veículos leves e Pesados,(Sem condutor) Para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de Saúde. contrato nº 20210156. contra-
tada: Transporte Mirante do Trevo Eireli, cnpj 37.846.419/0001-79. Va-
lor: r$ 315.096,00(trezentos e quinze mil, noventa e seis reais). Vigência: 
13/07/2021 a 31/12/2021.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 019/2021 
objeto: contratação de Empresa objetivando à Prestação de Serviços de 
locação de Veículos leves e Pesados,(Sem condutor) para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de Educação. contrato nº 20210157. contrata-
da: Transporte Mirante do Trevo Eireli, cnpj 37.846.419/0001-79. Valor: r$ 
132.199,56(cento e trinta e dois mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta 
e seis centavos). Vigência: 13/07/2021 a 31/12/2021.

Protocolo: 807549

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°062/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2022/srP/FUNdeB

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de limpeza de fossa e caixa d’agua, 
com fornecimento de forma fracionada, conforme demanda, para atender  as 
necessidades do fundo Municipal de Educação do Município de Santana do 
araguaia - Pá.
abertura no dia 21/06/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá e 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

adenilton da silva
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 807561

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 026/2022/NLcc/seMiNFra 
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém 
- Pa, decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e 
em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações poste-
riores. Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para con-
tratação de empresa especializada na publicação de matérias oficiais de atos 
da administração pública, atendendo todas as necessidades da SEMiNfra, 
o Sr. Paulo ricardo Moraes Santos, decreto nº 529/2022-GaP/PMS lotada 
nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - fica de-
signado para o presente Contrato como fiscal substituto a Sra. Ângela Betânia 
coelho de alencar, decreto nº 094/2021 - GaP/PMS, lotada nesta Secretaria 
Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 3º Esta portaria produz efeito 
na data de sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. 
rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. Santarém, 31 
de maio de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes secretário Municipal de 
infraestrutura.

Protocolo: 807556
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 027/2022/NLcc/seMiNFra 
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém 
- Pa, decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e 
em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posterio-
res. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contra-
tação de agência de comunicação, propaganda e publicidade para prestação 
de serviços destinados a atender à prefeitura municipal de Santarém e suas 
Secretarias Municipais, que celebram o Município de Santarém, Sr. Paulo ri-
cardo Moraes Santos, decreto nº 529/2022-GaP/PMS. arT. 2º - fica desig-
nado para o presente Contrato como fiscal substituto a Sra. Ângela Betânia 
coelho de alencar, decreto nº 094/2021 - GaP/PMS, lotada nesta Secretaria 
Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 3º Esta portaria produz efeito 
na data de sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. rE-
GiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. Santarém, 31 de 
maio de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes secretário Municipal de 
infraestrutura.

Protocolo: 807559

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-seMiNFra 

objeto: contratação de Empresa Especializada para contratação de Empresa 
Especializada Para Aquisição de óleos, Lubrificantes e Graxas para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura. Total de itens licitados 
13. Edital: http://www.gov.br/compras. abertura das propostas: 14/06/2022 
às 09h00 no site http://www.gov.br/compras. informações gerais: o edital 
está disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br. Santarém (Pa), 
01 de maio de 2022 aNa FLÁVia LoPes Ferreira Pregoeira Munici-
pal/seMiNFra.

Protocolo: 807552

PreFeitUra de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e traNsito - sMt

eXtrato de Portaria Para FiscaL de coNtrato
EXTraTo dE PorTaria Para fiScal dE coNTraTo Nº. 010/2022-SMT 
objeto: dESiGNar os servidores alESSaNra SoUSa BEZErra - Matrícula 
50764 e Maria SErGia loPES TEiXEira - Matrícula nº 49392, para exer-
cerem a função de fiScal TiTUlar e fiScal SUBSTiTUTo do contrato nº 
009/2022 PMS/Branco&correa ltdaEPP, contrato nº 010/2022 SMT/So cor-
deiro de Souza ltda - EPP, e, contrato nº 011/2022 SMT/ NS distribuidora de 
Gêneros alimentícios ltda - EPP.Paulo Jesus da silva secretário Municipal 
de Mobilidade e trânsito.

Protocolo: 807553

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 024/2022/NLcc/seMiNFra 
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém 
- Pa, decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e 
em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posterio-
res. Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para aquisição 
de óleo lubrificantes e graxas para atender as necessidades da SEMINFRA, o 
Sr. Gilson frança aguiar, chefe de divisão de Transportes e logística, decreto 
nº 120/2021-GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura 
- SEMINFRA. ART. 2º - Fica designado para o presente Contrato como fiscal 
substituto o Sr. Sérgio fernandes de aguiar, matricula nº 70853, lotado nes-
ta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 3º Esta portaria 
produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições 
em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.  
Santarém, 30 de maio de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes secretário 
Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 807554

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00042/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para SErViÇoS 
dE rEforMa dE MoBiliário EScolar coM forNEciMENTo dE PEÇaS, EM 
aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUca-
ÇÃo E UNidadES EScolarES dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 21/06/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará dispo-
nível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ 
e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também 
poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de 
licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São do-
mingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs 
às 13:00hs a partir da data da publicação.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00043/2022

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS Na rEaliZaÇÃo dE SHoW MUSical, EM aTENdiMENTo aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS do MU-
NicÍPio dE SÃo doMiNGPS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 21/06/2022 às 11:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://
saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.
br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser obtido no 
prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) loca-
lizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São domingos do capim/Pa, 
cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir 
da data da publicação.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00044/2022

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo 
dE MUdaS, SEMENTES dE HorTaliÇaS, fErTiliZaNTES E MaTEriaiS Para 
MaNUTENÇÃo doS JardiNS, PraÇaS E HorTaS, ViSaNdoaTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria dE aGricUlTUra dE SÃo doMiNGoS do 
caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 20/06/2022 às 11:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@
gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da co-
missão Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 
206, centro, São domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no 
horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00047/2022

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre a aQUiSiÇÃo dE 52.000 liTroS dE ÓlEo 
diESEl S-10, Para rEcUPEraÇÃo dE 44.64KM dE ESTradaS E ViciNaiS, 
SENdo 19,20 KM Para o raMal caNari BETEl, 8,44 KM Para o raMal BE-
laZiNHa aPEU,E 17,KM Para o raMal aParEcida- SaUá GraNdE, ZoNa 
rUral do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM, EM coNforMidadE 
coM o coNVÊNio Nº059/2021-cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ESTa-
do E TraNSPorTE-SETraN E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS 
do caPiM,Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 20/06/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@
gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da co-
missão Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 
206, centro, São domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no 
horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 807563

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220266 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 040/2022 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: f 
r da SilVa filHo coMErcio E SErVico EirEli - objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇo SoB dEMaNda, coM forNEciMENTo dE MÃo dE oBra Para MaNU-
TENÇÃo E iNSTalaÇÃo dE Boca E corPo dE BUEiroS Na ZoNa rUral 
do MUNiciPio dE SÃo fÉliX do XiNGU, Para aTENdEr a SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS. Vigência: 18/05/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: 
r$ 309.660,00 (trezentos e nove mil, seiscentos e sessenta reais) - data da 
assinatura: 18/05/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 807566

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220267 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 040/2022 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
iNácio GErMaNo SErViÇo dE liMPEZa EirEli - objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo 
SoB dEMaNda, coM forNEciMENTo dE MÃo dE oBra Para MaNUTENÇÃo 
E iNSTalaÇÃo dE Boca E corPo dE BUEiroS Na ZoNa rUral do MUNici-
Pio dE SÃo fÉliX do XiNGU, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE 
oBraS. Vigência: 18/05/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 311.640,00 
(trezentos e onze mil, seiscentos e quarenta reais) - data da assinatura: 
18/05/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 807569
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Processo: iNeXiGiBiLidade Nº. 6/2022-003 
PraZo de ViGÊNcia 11.05.2022 a 18.07.2022

contratante: Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-
22. objeto: contratação de show artístico para animação da temporada 
do veraneio 2022 “Praia” com artista rai Saia rodada, Município de São 
Geraldo do araguaia. dotação orçamentária: 2.123. contratada (o): Saia 
rodada ProMoÇÕES arTiSiTicaS lTda, cNPJ: 05.323.996/0001-90, cT 
nº 20220200, valor 180.000,00. fundamento legal: art. 25, inciso iii da lei 
8666/93 e suas posteriores alterações. São Geraldo do araguaia - Pa, 11 
de maio de 2022. Ordenador (a) de Despesas, Jefferson Douglas Jesus 
oliveira.

terMo de ratiFicaÇÃo
Processo: inexigibilidade nº 6/2022-003, raTifico por este termo a 
inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 25, inciso iii da lei 8666/93 
e suas posteriores alterações, para a contratação de show artístico para ani-
mação temporada do veraneio 2022 “Praia” com artista rai Saia rodada, 
Município de São Geraldo do araguaia. raTifico, conforme prescreve o art. 
26 do Estatuto das licitações, determinando que se proceda à publicação do 
devido extrato. São Geraldo do araguaia - Pa, 11 de maio de 2022. 
Ordenador (a) de Despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Processo: iNeXiGiBiLidade Nº. 6/2022-004
PraZo de ViGÊNcia 26.05.2022 a 31.08.2022

contratante: Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-
22. objeto: contratação de show artístico para animação da temporada do 
veraneio 2022 “Praia” com artista chicão dos Teclados e Banda, Município 
de São Geraldo do araguaia. dotação orçamentária: 2.123. contratada (o): 
MaUricio do NaSciMENTo SilVa lTda-EPP, cNPJ: 06.992.014/0001-15, 
cT nº 20220210, valor 35.000,00. fundamento legal: art. 25, inciso iii da 
lei 8666/93 e suas posteriores alterações. São Geraldo do araguaia - Pa, 26 
de maio de 2022. Ordenador (a) de Despesas, Jefferson Douglas Jesus 
oliveira.

terMo de ratiFicaÇÃo
Processo: inexigibilidade nº 6/2022-004, raTifico por este termo a 
inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 25, inciso iii da lei 8666/93 
e suas posteriores alterações, para a contratação de show artístico para ani-
mação da temporada do veraneio 2022 “Praia” com artista chicão dos Te-
clados e Banda, Município de São Geraldo do araguaia. raTifico, conforme 
prescreve o art. 26 do Estatuto das licitações, determinando que se proceda 
à publicação do devido extrato. São Geraldo do araguaia - Pa, 26 de maio de 
2022. Ordenador (a) de Despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Processo: iNeXiGiBiLidade Nº. 6/2022-005
PraZo de ViGÊNcia 27.05.2022 a 31.08.2022

contratante: Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-
22. objeto: contratação de show artístico para animação da temporada do 
veraneio 2022 “Praia” com artista Manu Batidão, Município de São Geraldo 
do araguaia. dotação orçamentária: 2.123. contratada (o): M a ProdUÇÃo 
dE EVENToS lTda - ME, cNPJ: 35.397.039/0001-79, cT nº 20220229, va-
lor 85.000,00. fundamento legal: art. 25, inciso iii da lei 8666/93 e suas 
posteriores alterações. São Geraldo do araguaia - Pa, 27 de maio de 2022. 
Ordenador (a) de Despesas, Jefferson Douglas Jesus oliveira.

terMo de ratiFicaÇÃo
Processo: inexigibilidade nº 6/2022-005, raTifico por este termo a 
inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 25, inciso iii da lei 8666/93 
e suas posteriores alterações, para a contratação de show artístico para ani-
mação da temporada do veraneio 2022 “Praia” com artista Manu Batidão, 
Município de São Geraldo do araguaia. raTifico, conforme prescreve o art. 
26 do Estatuto das licitações, determinando que se proceda à publicação do 
devido extrato. São Geraldo do araguaia - Pa, 27 de maio de 2022. 
Ordenador (a) de Despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL srP nº. 9/2022-021

ÓrGÃo: FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual contratação de empre-
sa para prestação de serviços funerários. data, Hora, local: 15/06/2022 às 
09h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. 
contato fone (94) 99231 2699. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, 
no mesmo endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edi-
tal disponível ainda para download no portal da transparência PMSaGa, site: 
http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do araguaia - Pa, 
01 de junho de 2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de sÃo GeraLdo do araGUaia
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 9/2022-022

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição de medica-
mentos hospitalares, farmácia básica e suplementos nutritivos. Tipo: Menor 
preço por item. Modo de disputa: aberto. data, Hora, local: 16/06/2022 às 
09h00min (horário de Brasília-df). Edital disponível para download no portal 

da transparência de São Geraldo do araguaia/Pa, http://www.saogeraldodo-
araguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mu-
ral-de-licitacoes, site: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações: 
Sala da cPl/PMSaGa - avenida antônio Nonato Pedrosa nº 324, Vila adminis-
trativa - São Geraldo do araguaia-Pa. Telefone: (94) 99231 2699, das 08:00h 
as 14:00h ou pelo e-mail: licitacaosaga@gmail.com. São Geraldo do araguaia 
- Pa, 01 de junho de 2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 807573

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-010 
objeto: registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de passagens fluviais nos trechos São Sebas-
tião da Boa Vista /Belém e Belém/ São Sebastião da Boa Vista e Transporte de 
cargas, para atender as necessidades da Prefeitura Secretarias e fundos do 
Município de Sebastião da Boa Vista - Pa. a abertura será no dia 15/06/2022 
às 14:00h, horário de Brasília. o Edital está disponível no sítio www.portalde-
compraspublicas.com.br, https://pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e 
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes, informações no e-mail: pre-
goeirapmssbv@gmail.com. Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-008 
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de recarga de cilindros de oxigênio medi-
cinal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São 
Sebastião da Boa Vista- Pa. a abertura será no dia 15/06/2022 às 09:00h, ho-
rário de Brasília. o Edital está disponível no sítio www.portaldecompraspublicas.
com.br, https://pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes, informações no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.
com. Nelucy e silva de souza - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 807580

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 023/PMs/2022
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 014/PMs/2022

ratiFicaÇÃo
o Prefeito constitucional do Município de saPUcaia-Pa, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com as disposições da lei nº 8.666/93, 
e com base no parecer supra, raTifica, HoMoloGa E adJUdica a inexigibi-
lidade de licitação, nº. 014/PMS/2022,  referente ao Processo administrativo 
de licitação em tela, e em conseqüência autorizo a contratação da empresa 
aUTo PoSTo diSNEY EirEli, estabelecida na rod. Pa 150, s/nº, Zona rural, 
Sapucaia, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.028.117/0001-05, 
até a execução do convênio, para o fornecimento de combustível (óleo diesel 
S-10) para recuperação de 30,97 km de estradas Vicinais. Sendo ViciNal 
LAGO AZUL com coordenadas Geográfica inicial: 656462-8635/9244083-
6969 e final: 647238.1169/9255106-3410 24,99 Km e a vicinal OLICES 
com coordenadas geográficas inicial: 647202-4252/9231442-8527 e final: 
648024-3295/9235511-1083 com 5,98 Km, para a Prefeitura Municipal de 
Sapucaia - Pa, com a possibilidade de prorrogação, nos termos do art. 57, 
inciso ii da lei nº 8.666/93 a alterações posteriores.

Município de Sapucaia - Pará, 01 de Junho de 2022.
WiLtoN MiraNda de LiMa-Prefeito Municipal

Protocolo: 807583

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
eXtrato de recisÃo UNiLateraL

coNtratos Nº 20220333, 20220320, 20220430, 20220434 e 20221424 
PreGÃo eLetrÔNico- srP Nº 9/2022-2801001

o Município de tomé açu, cNPJ: 05.196.530/0001-70, denominado coN-
TraTaNTE; a.c doS SaNToS coMÉrcio dE EQUiPaMENToS dE iNforMá-
Tica lTda, cNPJ/Mf nº 20.113.530/0001-53, denominada coNTraTada. 
Torna público a rescisão Unilateral dos contratos nº 20220333, 20220320, 
20220430, 20220434 e 20221424; PrEGÃo ElETrÔNico- SrP Nº 9/2022-
2801001; cujo objeto: contratação de empresa especiali zada no fornecimento 
de materiais de limpeza, descartáveis e higienização em ge ral” para atender 
as neces sidades da administração Pública Municipal.  com fulcro no disposto 
aos arts. 77, 78, inciso ii, 79, inciso i, da lei 8.666/93 e cláusula décima 
sétima dos contratos ori ginários. data do termo de rescisão: 11 de maio de 
2022. carLos aNtoNio Vieira - Prefeito

Protocolo: 807593
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PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-1404001
o município de tomé açu torna público aos interessados que às 09:00h 
do dia 15/06/2022, realizará sessão pública na modalidade PrEGÃo PrESEN-
cial Nº 9/2022-1404001, tipo menor preço unitário, na sala da comissão 
Permanente de licitação, localizada na av. Três Poderes, 738, centro - Tomé
-açu-Pa, cujo objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para arrENdaMENTo 
E licENÇa dE USo dE SofTWarE, SiSTEMaS  iNTEGradoS dE GESTÃo 
PÚBlica, coMPrEENdENdo HoSPEdaGEM dE dadoS, SUPorTE  TEcNico, 
MaNUTENÇÃo, PErSoNaliZaÇÃo E aSSESSoria No USo dE SofTWarES, 
Para  aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU. o Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis na sala de reuniões da cPl, no Mural 
de licitações-TcM/Pa e no site https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.
gov.br. MÁrcia HeLeNa Moreira Leite - Pregoeira

PreGÃo PreseNciaL-srP Nº 9/2022-2405001
o município de tomé açu torna público aos interessados que às 14:00h do 
dia 15/06/2022, realizará sessão pública na modalidade PrEGÃo PrESENcial
-SrP Nº 9/2022-2405001, tipo menor preço unitário, na sala da comissão 
Permanente de licitação, localizada na av. Três Poderes, 738, centro - To-
mé-açu-Pa, cujo objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM 
TraNSMiSSÃo TElEViSiVa, Para dUlGaÇÃo dE aToS iNSTiTUcioNaiS do 
MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na sala de reuniões da cPl, no Mural de licitações-TcM/Pa e no site https://
transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br. MÁrcia HeLeNa Moreira 
Leite - Pregoeira.

aViso de ratiFicaÇÃo
credeNciaMeNto/ iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-0302001

oBJeto: crEdENciaMENTo dE EMPrESaS ESPEcialiZadaS Na PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇoS MÉdicoS, dE forMa coMPlEMENTar ao SiSTEMa ÚNi-
co dE SaÚdE (SUS), Para aTENdEr aoS PaciENTES
do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU; faVorEcido: cMc SErVicoS MEdicoS 
lTda, cNPJ 37.280.335/0001-10; Valor: r$ 14.527.800,00 (quatorze mi-
lhões, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos reais); fUNdaMENTaÇÃo 
lEGal: art. 25, caput da lei nº 8.666/93 e suas alterações. aLZira LiNo 
soares oLiVeira - secretária Municipal de saúde.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222910; oriGEM: crEdENciaMENTo/ iNEXiGiBilida-
dE Nº 6/2022-0302001; coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE; 
coNTraTada(o): cMc SErVicoS MEdicoS lTda, cNPJ 37.280.335/0001-
10; oBJETo: crEdENciaMENTo dE EMPrESaS ESPEcialiZadaS Na PrES-
TaÇÃo dE SErViÇoS MÉdicoS, dE forMa coMPlEMENTar ao SiSTEMa 
ÚNico dE SaÚdE (SUS), Para aTENdEr aoS PaciENTES do MUNicÍPio dE 
ToMÉ-aÇU; Valor ToTal: r$ 14.527.800,00 (quatorze milhões, quinhentos 
e vinte e sete mil, oitocentos reais); ViGÊNcia: 29 de abril de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022. aLZira LiNo soares oLiVeira - secretária Mu-
nicipal de saúde.

Protocolo: 807589

.

.

ParticULares
.

a empresa rrX MiNeraÇÃo e serViÇos Ltda - ePP
inscrita no cNPJ 04.348.929/0002-48 

Torna Público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa, a aUMPf N° 52142/2021.

Protocolo: 807506

LiceNÇa de atiVidade rUraL - Lar
a FaZeNda MUtUM ii 

inscrita nos cPF nº 084.403.547-54 
Torna público que requereu junto a SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENTE - SEMMa de Goianésia/Pa a licENÇa dE aTiVidadE rUral - lar, 
processo nº 053/2022, no dia 10/03/2022 para atividade de agricultura e 
agropecuária, localizada na Vicinal 5 irmão Goianésia/Pa.

Protocolo: 807498

i soares de araUJo eireLi
Torna público que requereu junto a SEMMa/STM, a licença Prévia - lP, sob 
processo nº 2022.lP.0000487, para atividade de Parcelamento do solo/lotea-
mento/desmembramento, sem fracionamento, em Santarém/Pa.

Protocolo: 807504

a sra soLaNGe FerNaNdes da siLVa
inscrita no cPF 894.840.452-00 

Torna Público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, a aUTEf N° 273955/2021, por meio do Protocolo 
Nº 2021/39572.

Protocolo: 807505

FaZ. ParaNÁ ii, Maria cristiNa LUcredi 
cPF: 782.335.859-04 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas, a lar para ativ. de cultu-
ra de ciclo curto situada no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 807500

FaZ. ParaNÁ iii, eLiZaBete aParecida LUcredi 
cPF: 019.931.549-30 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas, a lar para atividade de 
cultura de ciclo curto situada no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 807502

eriK LiMa Brito, 
deteNtor do PMFs da FaZeNda sÃo JosÉ 

cPF: 042.249.312-06 
Município de Novo repartimento - Pa, torna público que recebeu da SEMaS/
Pa, a licença de atividade rural (lar nº 13840/2022) para Manejo florestal 
em regime Sustentável e a autorização para Exploração florestal (aUTEf nº 
273986/2022).

Protocolo: 807493

LiceNÇa de atiVidade rUraL - Lar
a FaZeNda Faia 

inscrita nos cPF nº 079.417.877-41 
Torna público que requereu junto a SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENTE - SEMMa de Goianésia/Pa a licENÇa dE aTiVidadE rUral - lar, 
processo nº 052/2022, no dia 10/03/2022 para atividade de agricultura e 
agropecuária, localizada na Vicinal 5 irmão Goianésia/Pa.

Protocolo: 807495

.

.

eMPresariaL
.

Forro e Parede de PVc Ltda 
cNPJ n° 29.576.367/0001-30 

rua débora calandrini  loTE 291, n° 503, águas lindas, ananindeua-Pa. Tor-
na público que requereu da  SEMa / aNaNiNdEUa, a obtenção da l.a.o. , fab. 
de artefatos de material plástico para uso na construção. Processo r055822.

Protocolo: 807490

a empresa rrX MiNeraÇÃo e serViÇos Ltda - ePP 
inscrita no cNPJ 04.348.929/0002-48 

Torna Público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa, a aUTEf N° 273867/2021.

Protocolo: 807486

caetÉ FaBricaÇÃo e coMÉrcio de GeLo Ltda - Me
cNPJ nº 11.073.972/0001-22 

Torna público que sob o processo n° 048/2022 requereu a Secretaria Munici-
pal de Meio ambiente - SEMMa/BraGaNÇa, a renovação da lo n° 023/2020 
para atividade de fabricação de gelo com trapiche como apoio, localizada no 
Município de Bragança, Estado do Pará.

Protocolo: 807485
 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022-Pe
Processo adMiNistratiVo Nº 053/2022

objeto: aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico, desti-
nados a construção da Sede da Secretaria Municipal de assistência Social-
SEMdaS, centro de referência da assistência Social - craS i e conselho 
Tutelar. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 14/06/2022, as 10:00 
hora local. acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.
pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, localizada na rod. 
Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. 
ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 807462

a empresa FaQUeti & FiLHos Ltda 
inscrita no cNPJ nº 07.975.876/0001-00 

localizado na av. dr. isaias antunes Pinheiro, s/n, Bairro Scrimim, Novo Pro-
gresso/Pa, torna público que requereu à SEcrETaria MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE  - SEMMa/NP a renovação da licença de operação - l.o. nº 
054/2018 para a atividade de comércio e reparação de Veículos auto Moto-
res, Usinagem Tornearia e Solda,  com Processo de Protocolo N° 714/2022.

Protocolo: 807472

aÇaÍ creMMY iNdÚstria de aLiMeNtos Ltda
cNPJ 06.967.705/0001-69

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMa, 
a licença de operação - lo nº l051822/2022, com validade até 12/05/23, 
para atuar como indústria de Produtos alimentícios e Bebidas, na cidade de 
ananindeua - Pa.

Protocolo: 807473

“a eMPresa Matias aUto ceNter Ltda - Me, 
de NoMe FaNtasia Matias escaPaMeNtos 

cNPJ 10.219.665/0001-44 
localiZada Na aV. MaGalHÃES BaraTa, Nº 468, Bairro aParEcida, cEP 
68040-600, SaNTarÉM, Pará, TorNa PÚBlico QUE TEVE SUa rENoVaÇÃo 
dE licENÇa dE oPEraÇÃo Para SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo E rEParaÇÃo 
MEcÂNica dE VEÍcUloS aUToMoTorES - oficiNa MEcÂNica E Troca dE 
ÓlEo SoB rEGiSTro, licENÇa dE oPEraÇÃo - lo, Nº 2022/0000089 coM 
ValidadE aTÉ: 08/05/2026, EMiTida PEla SEcrETaria MUNiciPal dE 
MEio aMBiENTE - SEMMa. ”

Protocolo: 807474
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traNscar LocaÇÕes e traNsPorte Ltda 
cNPJ torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio am-
biente - SEMMa/Tomé-açu as licenças Prévia, instalação e operação (lP, li, 
lo) para a atividade de
extração de Saibro, localizada no ramal açaiteua Núcleo Municipal dainis/n, 
cEP 68.680-000, no Município de Tomé-açu/Pa. carLos aNtÔNio BaLdo 
(sócio).

Protocolo: 807475

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 019/2022 (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: contratação de serviços de transporte rodoviário, classe turística, 
incluindo serviço de motorista, em atendimento as necessidades do SESi-dr/
Pa conforme edital e anexo i.
aBertUra: 20 de junho 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), 01 de junho de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 807476

coMissÃo PrÓ-FUNdaÇÃo do siNdicato 
iNterMUNiciPaL dos FarMacÊUticos da reGiÃo 

oeste do estado do ParÁ - siFroePa
retiFicaÇÃo

No edital de convocação, publicado na página 126, do Diário Oficial do Es-
tado do Pará, do dia 31/05/2022. onde se lê: 18 de junho de 2022 Leia-se: 
22 de junho de 2022.

Protocolo: 807477

JoÃo PaULo de soUZa Brito 
Torna público que requereu da SEMMa a renovação da licença de atividade 
rural sob processo nº 201/2022, p/pecuária da fazenda Nova Era, mun. iga-
rapé-açu/Pa.

Protocolo: 807478

cÂMara MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia-Pa
eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-
cMFa, Processo n° 005.2022, objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUlo PicK-UP 
caBiNE dUPla 4X4, ZEro QUiloMETro, cor BraNca oU PraTa, diESEl, 
Para aTENdiMENTo daS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE flo-
rESTa do araGUaia-Pa, Homologado a empresa: T M SEiXaS alVES SoUZa 
EirEli, cNPJ: 25.221.853/0001-84, com o valor r$ 204.900,00, Pelo que 
HOMOLOGO o resultado final. Pau D´arco - PA, 31/05/2022. aNtÔNio LUiZ 
Moreira dos saNtos -Presidente câmara.

eXtrato de terMo de coNtrato
coNtrato Nº 2022006, PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-cMFa, 
Processo n° 005.2022, objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUlo PicK-UP caBiNE 
dUPla 4X4, ZEro QUiloMETro, cor BraNca oU PraTa, diESEl, Para 
aTENdiMENTo daS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE florES-
Ta do araGUaia-Pa, coNTraTada: T M SEiXaS alVES SoUZa EirEli, 
cNPJ: 25.221.853/0001-84, com o valor r$ 204.900,00 - doTaÇÃo: 1001 
câmara Municipal de floresta do araguaia - 01 031 0001 2.001 Manuten-
ção das ações do Poder legislativo - 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente - 15000000 recursos não vinculados de impostos, ViGÊNcia: 
31/05/2022 até 31/12/2022  daTa da aSSiNaTUra: 31 de Maio de 2022. 
aNtÔNio LUiZ Moreira dos saNtos - Presidente câmara.

Protocolo: 807479

a eMPresa saNta Marta FLoresta BrasiL Ltda 
com sede na rodovia Br 158, s/n, km 100, Zona rural no município de Santa 
Maria das Barreiras (Pa), inscrita no cNPJ 27.092.793/0001-72, torna público 
que solicitou a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, a licença de operação, Processo nº 2022/913, para atividade de 
barragem.

Protocolo: 807480

cooPeratiVa aGroiNdUstriaL ParaGoMiNeNse - UNidade i 
inscrita no cNPJ sob n° 14.718.125/0001-66 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas licença de operação para 
atividade de laboratório de análises clínicas, biológicas, radiológicas, físico - quí-
micas e outros análogos, situada no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 807481

FaZ. MoNte cristo, FaZeNda MoNte cristo s/a 
cNPJ: 10.236.552/0001-57 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas, a lar para atividade de 
cultura de ciclo curto situada no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 807482

FaZ. saNta catariNa ii, 
cia aGroPecUaria N. sra aParecida Ltda 

cNPJ: 31.647.574/0001-80 
Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas, a lar para atividade de 
cultura de ciclo curto e criação de bovinos situada no município de Parago-
minas/Pa.

Protocolo: 807483

a empresa c c G coNstrUcoes e terraPLeNaGeM Ltda 
cNPJ 05.638.550/0002-35 

Torna público que requereu junto à SEMaS (Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade), a licença de operação, para a atividade de 
Transporte de Produtos Perigosos, sito a rod. Pa 160, S/n, Qd. 107, lt. 05, 
Parque dos carajás ii, no Município de Parauapebas-Pa cEP 68515-000.

Protocolo: 807464

BorGHi & PaULo coMercio e terraPLaNaGeM 
cNPJ n°: 11.961.798/0001-54 

Torna público que recebeu da SEMaS a aUTEf nº 274059/2022 com validade até 
24/05/2024 e lar: 13915/2022 com validade até 04/05/2027, para atividade de 
Manejo florestal Sustentável no município de Goianésia do Pará.

Protocolo: 807465

a empresa tiM s.a. 
inscrita no cNPJ: 02.421.421/0011-93 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa (Secretaria do Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade), a licença ambiental de operação n° 13479/2022 
válida até 15/05/2027, para atividade de telecomunicações, situado na rua 
Elísio da luz, s/n° - São domingos do capim/Pa.

Protocolo: 807466

ZÉLio MoNtaGNer 
cPF: 325.786.441-87 

Proprietário do imóvel rural denominado de Sitio Montagner, localizada na 
rodovia Br 163, KM 1005,5 - margem direita, sentido cuiabá-Santarém, mu-
nicípio de Novo Progresso, torna público que rEQUErEU junto a SEMMa/NP a 
licença de atividade rural - lar, para a atividade agrícola (culturas de ciclo 
curto) conforme protocolo 939/2022.

Protocolo: 807468

GUido ZiMMerMaNN, cPF: 401.318.749-34 e 
adeLaide de caMarGo, cPF: 676.044.712-34 

Proprietários do imóvel rural denominado de fazenda abacate, localizada na 
rodovia Br 163, KM 1006,5 - margem direita, sentido cuiabá-Santarém, mu-
nicípio de Novo Progresso, torna público que rEQUErEU junto a SEMMa/NP a 
licença de atividade rural - lar, para a atividade agrícola (culturas de ciclo 
curto) conforme protocolo 940/2022.

Protocolo: 807470

eLetroMotores Ltda 
cNPJ N°. 14.072.714/0001-10 

Torna público que recebeu a licença de operação N° 2022/0000097 da SEM-
Ma/Santarém, para atividade de Manutenção, reparação e instalação de Má-
quinas e Equipamentos, em Santarém/Pa.

Protocolo: 807457

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que solicitou junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente 
(SEMMa), a licença Previa e licença de instalação para a atividade de Torre 
de Telefonia Móvel (Br44657-B_PaBlMo4), localizada na Trav. São roque, 
983, cruzeiro de icoaraci, Belém - Pa, sob do processo Nº 893/2022.

Protocolo: 807460

PUBLica-se o reQUeriMeNto da LP, Li, Lo (LiceNÇa PrÉVia 
LiceNÇa de iNstaLaÇÃo e LiceNÇa de oPeraÇÃo) 

Junto a SEMMa /NP (Secretária Municipal de Meio ambiente de Novo Progres-
so - Pa), com o nº de protocolo 237/2022 dia 02/02/2022 do empreendimen-
to EMErSoN NEi PoMMErEiNG 99131285287 - PlaNalTo iNdUSTria dE 
fErraGENS E TraNSPorTE lTda - cNPJ: 42.891.808/0001-56 - localizado 
no Endereço rua campo Grande, Jardim Santarém N° 278- Novo Progresso/
Pa - cEP: 68.193-000.

Protocolo: 807456

PUBLica-se receBiMeNto de 
aUtoriZaÇÃo aMBieNtaL Para sUPressÃo (a.a.s)

Junto a SEMMa/NP (Secretária Municipal de Meio ambiente) de Novo Pro-
gresso - Pa, com o n° de processo 1575/2022 recebido dia 02/05/2022 Pro-
priedade faZENda VÔ fiorE- MariNo PEZZarico - cPf: 286.731.231-00, 
situada: rodoVia Br 163 KM 977,5 Md, município de Novo Progresso/Pará, 
cEP 68.193-000.

Protocolo: 807454
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