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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto  N° 2.397, de 1º de JUNHo de 2022
Homologa a resolução nº 440/coNSEP-2022, de 14 de abril de 2022, do 
conselho Estadual de Segurança Pública (coNSEP), que aprovou o Plano 
Estadual de Segurança Pública e defesa Social - PESPdS/Pa - 2022/2031.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e V, da constituição Estadual, e
considerando que a matéria de que trata este decreto foi submetida à apre-
ciação e julgamento, merecendo aprovação dos conselheiros presentes na 
reunião Extraordinária do coNSEP, realizada em 14 de abril de 2022;
considerando que as decisões do conselho Estadual de Segurança Pública 
são expressas por meio de resoluções, que poderão ser submetidas à ho-
mologação do chefe do Poder Executivo, na forma do art. 26 da resolução 
nº 351/2018-coNSEP, aprovada pelo decreto Estadual nº 315, de 20 de 
setembro de 2019, e
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº 2022/476772 
e o Parecer nº 000340/2022-PGE,
dEcrETa:
art. 1º  fica homologada a resolução nº 440/coNSEP-2022, de 14 de 
abril de 2022, do conselho Estadual de Segurança Pública (coNSEP), que 
aprovou o Plano Estadual de Segurança Pública e defesa Social - PESPdS/
Pa - 2022/2031.
art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

resoLUÇÃo Nº 440/coNseP-2022 
eMeNta: aprovação o Plano Estadual de Segurança Pública  e defesa 
Social – PESPdS/Pa - 2022/2031.
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribui-
ções legais conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8.906/19, juntamente com a resolução nº 351/18  de 12/12/2018, ho-
mologada pelo decreto nº 315/19 de 20/09/2019 e acrescido aos incisos 
XXXi, XXXii, XXXV e XXXVi da resolução nº 408/coNSEP de 21/10/2020, 
homologado pelo decreto nº 1.465, de 12/04/2021, ambas do regimento 
interno do coNSEP;
considerando a contextualização do Projeto do PESPdS/Pa-2022/2031, 
construído pela comissão para criação do Plano Estadual de Segurança 
Pública, instituído pelo decreto nº 75 de 24/04/2019 e apresentado ao 
coNSEP pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social/
SEGUP, obedeceu fielmente os princípios fundamentais da política de segu-
rança pública do Estado do Pará, relativos a valorização da vida, o respeito 
aos direitos humanos e a prevenção social da violência e da criminalidade;
considerando que a forma operacional das ações e atividades projetadas 
no PESPdS/Pa restringir-se-ão ao período temporal dos anos 2022/2031, 
cujo processo de acompanhamento propiciará, se necessário, alterações e/
ou correções dos projetos e propostas constantes em sua estrutura;
considerando que a construção do PESPdS/Pa - 2022/2031 foi orientada 
tendo, como matriz e alinhamento o Plano Nacional de Segurança Pública, 
aprovado pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública/2017, acrescido 
ao Plano Plurianual do Governo do Estado do Pará que contém diretrizes 
de governo, programas, indicadores, objetivos, metas e ações, com a fina-
lidade de viabilizar a execução, monitoramento e avaliação, bem como, o 
controle social das políticas públicas do Pará, previsto na lei nº 8.966/19 
de 30/12/2019 – Plano Plurianual 2020 a 2023;
considerando que a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa 
Social/SEGUP é o Órgão central do SiEdS, cuja atuação está voltada para 
observância e o cumprimento de sua missão institucional e das funções 
previstas na lei nº 7.584/11, com alterações da lei nº 8906/19, execu-
tadas por intermédio das instituições integrantes do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e defesa Social;
considerando que a Presidência do coNSEP apresentou a proposição de 
criação de uma comissão de acompanhamento do colegiado, tendo a mis-
são de acompanhar as etapas desenvolvidas no Plano, com objetivo de 
realizar uma avaliação ao final do primeiro ano de atuação, e propor, se 
necessário, alterações a serem implementadas no segundo período, sendo 
aprovada pela maioria simples dos conselheiros presentes na 341ª reu-
nião ordinária, gerando a resolução nº 366/2019 de 03/05/2019;
considerando a dinâmica de elaboração do PESPdS/Pa, onde foram rea-
lizadas reuniões e oficinas de construção do Plano nas Regiões Integradas 
de Segurança Pública, Secretaria de Estado de administração Penitenciá-
ria - SEaP, Secretaria Estratégica de articulação da cidadania, Prefeituras 
dos Municípios Paraenses, ordem dos advogados do Brasil - Seção Pará/
comissão de Segurança Pública, Seminário de Gestão Pública do NaEa/
UfPa, Sociedade Paraense de defesa dos direitos Humanos, além das su-
gestões colhidas através da consulta Pública realizada no site eletrônico 
www.segup.pa.gov.br;
considerando ainda o relatório da comissão instituída pelo decreto nº 
75 de 24/04/2019 que concluiu o Plano Estadual de Segurança Pública e 
defesa Social - 2022/2031;

considerando finalmente o acompanhamento sistemático do CONSEP em 
relação a Elaboração do  Plano Estadual de Segurança Pública - PESPdS/Pa 
- 2022/2031, com registros na 351ª reunião ordinária/ro de 16/12/2010, 
357ª ro - de 30/09/2020, 359ª ro - de 25/11/2020 e 369ª ro - de 
03/03/2022, ocorrendo o julgamento final em assembléia  extraordi-
nária e Pública, realizada em 14 de abril de 2022, sendo aprovado pela 
maioria dos votos. 
resoLVe:
art. 1º - aprovar o Plano Estadual de Segurança Pública do Pará - anos 
2022/2031  construído pela comissão de criação do Plano Estadual de 
Segurança Pública, instituída  pelo decreto nº 75, de 24/04/2019, sob 
a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa 
Social/SEGUP, Órgão central do Sistema Estadual de Segurança Pública 
e Defesa Social/SIEDS, na forma, conteúdo e especificidades constantes 
no anexo da presente resolução, na conformidade que estabelece o inciso 
Vii do art. 17 do regimento interno do conselho Estadual de Segurança 
Pública/coNSEP;
art. 2° - São objetivos do PESPdS/Pa: 
i - apresentar as diretrizes de atuação do Sistema de Segurança Pública e 
defesa Social (SiEdS), estabelecendo ações Estratégicas a serem imple-
mentadas pelas instituições;
ii - Promover o fortalecimento institucional das organizações que com-
põem o SIEDS por meio de uma Política de Modernização, qualificando 
intervenções de planejamentos, aparelhamento das corporações, estru-
turações de metodologias de trabalho, fomento à tecnologia, produção de 
conhecimento, bem como abordagens relacionadas ao desenvolvimento 
humano e organizacional dos profissionais; 
III - Garantir a atuação qualificada na gestão da multicausalidade da vio-
lência, por meio do agrupamento das políticas públicas e programas vol-
tados para as ações de prevenção social da violência, com enfoque na 
recuperação dos territórios de descoesão social;
iV - disponibilizar orientações aos municípios quanto ao processo de ela-
boração dos Planos de Segurança Pública Municipais ou outras estratégias 
de gestão no âmbito da segurança pública e defesa social;
V - fortalecer as instâncias de participação social, facilitando o acesso dos 
cidadãos aos mecanismos institucionais de garantia de direitos e de reso-
lução de conflitos;
Vi - consolidar uma cultura de integração institucional, estratégica e sistê-
mica, por meio da implementação de gestões por resultado, evidências e 
processos no âmbito das instituições integrantes do SiEdS;
VII - Definir as estratégias para redução dos indicadores criminais relacio-
nados aos crimes Violentos letais intencionais (homicídio, lesão corporal 
seguida de morte, latrocínio e feminicídio), roubo, vitimização dos profis-
sionais de segurança pública e defesa social, mortes por intervenção de 
agentes e mortes no trânsito.
art. 3º - o Plano Estadual de Segurança Pública do Pará - PESPdS/Pa - 
2022/2031 constitui-se de:
i. PlaNo ESTadUal dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social do Pará;
ii. idENTidadE orGaNiZacioNal;
iii. S i E d S - SiSTEMa dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social; 
iV. SiESTEMa dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social/SiEdS;  
V. ViSÃo SiSTÉMica - SEcrETariaS TraNSVErSaiS;
Vi. GrUPo dE TraBalHo;
Vii. oBJETiVoS; 
Viii. coNTEXTo NacioNal;
iX. PolÍTica NacioNal dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social;
X. PrEMiSSaS; 
Xi. coNcEiToS- SEGUraNÇa PÚBlica;
Xii. diMENSÕES TEMáTicaS;
Xiii. forTalEciMENTo daS iNSTiTUiÇÕES dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social;
XiV. SEGUraNÇa MUNiciPal;
XV. ProGraMa dE ModErNiZaÇÃo iNSTiTUcioNal;
XVi. ElEMENToS coNSTiTUTiVoS do “ProGraMa dE ModErNiZaÇÃo”;
XVii. PolÍTica dE iNclUSÃo Social E rEdUÇÃo da ViolENcia – “TEr-
riTÓrioS PEla PaZ”; 
XViii. ElEMENToS coNSTiTUTiVoS do “TerPaZ”;
XiX. ProGraMa ESTadUal dE aPoio aoS ÓrGÃoS MUNiciPaiS dE SE-
GUraNÇa PÚBlica/PEoSP;
XX. aÇÕES ESTraTÉGiaS: o Plano contempla um total de 172 ações Es-
tratégicas, distribuídas pelos Órgãos integrantes do SiEdS, além de 04 
metas estratégicas destinadas aos entes de deliberação colegiada e de 
Natureza Especial, a seguir distribuídas:
XXi. GESTÃo dE GoVErNaNÇa; 
XXii. GoVErNaNÇa SiSTÊMica; 
XXiii. GoVErNaNÇa do PlaNo;
XXiV. colEGiado; 
XXV. METaS do PlaNo;
XXVi. MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo.
art. 4° - Sem prejuízo de outros programas de gestão que possam se tornar 
prioritários ao longo de sua execução, o PESPdS/Pa é constituído pelos se-
guintes programas com vistas ao alcance dos objetivos presentes no art. 2°:
i- Programa Segurança por Todo o Pará;
ii- Programa Territórios pela Paz – TerPaZ;
iii- Programa Estadual de apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pú-
blica – PEoSP;
iV- Programa de análise de resultados da Gestão Estratégica administra-
tiva e operacional - ParGEao.
Parágrafo único - os programas de que trata o caput serão subdivididos 
em ações complementares de mesma natureza, definidas conforme o grau 
de importância, demanda e disponibilidade de recurso, prazo de execução 
e diversidade regional.
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art. 5° - a estrutura de governança do PESPdS/Pa é composta das se-
guintes instâncias:
i - Nível N1, comitê Estratégico de Governança do PESPdS, coordenado 
pelo conselho de Segurança Pública (coNSEP); 
ii - Nível N2, comitê Executivo de Governança do PESPdS, coordenado 
pela Secretaria de Segurança Pública e defesa Social (SEGUP) em articula-
ção com as instituições integrantes do SiEdS; 
iii - Nível N3, comitê Técnico de Governança do PESPdS, coordenado pela 
Secretaria adjunta de Gestão operacional (SaGo/SEGUP) em articulação com 
as unidades subordinadas das instituições que compõe o SiEdS, por meio dos 
comitês integrados de Segurança Pública e defesa Social (ciSPEdS).
art. 6º - a comissão Técnica que alude o artigo anterior, constituir-se-á 
de três (3) conselheiros titulares e três (3) suplentes, designados por por-
taria da Presidência do coNSEP, cuja coordenação será escolhida entre 
seus pares, tendo a missão de analisar e emitir parecer sobre andamento 
das ações e atividades desenvolvidas do PESPdS/Pa, apresentando-os ao 
Plenário do Colegiado no final do exercício de cada ano de sua vigência;
art. 7º - o processo de coordenação, supervisão, monitoramento e ava-
liação dos eixos, estratégias e ações do PESP/Pa - 2022/2031, será de 
responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa 
Social/Órgão central do SiEdS, competindo-lhe repassar à comissão Téc-
nica do coNSEP todos os dados e informações necessárias para acompa-
nhamento  do  desenvolvimento do Plano;
art. 8º - ocorrendo a necessidade de quaisquer alterações no PESPdS/
Pa, propostas pela SEGUP e/ou comissão Técnica do coNSEP, deverão ser 
apreciadas e aprovadas pelo Plenário do colegiado;
art. 9º - os recursos orçamentários para execução do PESPdS/Pa estará 
assegurado no orçamento Geral do Estado; 
art. 10 - a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, 
como Órgão coordenador do SiEdS, deve disponibilizar no site eletrônico 
da SEGUP - www.segup.pa.gov.br, ou em outras mídias sociais, em caráter 
permanente o Plano Estadual na sua totalidade, a fim de possibilitar infor-
mação e acesso ao cidadão de cada uma das 172 ações Estratégicas (aE);
art. 11 - Esta resolução após homologação do chefe do Poder Executivo, 
entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário do coNSEP,  em 14 de abril  de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

aNeXo da resoLUÇÃo Nº 440/2022 – coNseP
Plano estadual de segurança Pública estado do Pará – PesPds/Pa
anos 2022/2031
Extrato para publicação
responsabilidade da produção: Secretaria Estadual de Segurança Pública e 
defesa Social – Órgão central do Sistema Estadual de Segurança Pública e 
defesa Social/SiEdS, no cumprimento de sua missão institucional confor-
me previsão estatuída no art. 2º, da lei n° 7.584/11.
aprovado pelo conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, através 
da resolução n° 440 de 14/04/2022, aprovada por maioria simples dos 
conselheiros presentes na 32º reunião ordinária do colegiado, com base 
no art. 17, inciso Vi do regimento interno.
orientação/Matriz/alinhamento: lei federal 13.675, de 11 de junho de 
2018, no decreto federal 9.489, de 30 de agosto de 2018
Plano Nacional de Segurança Pública aprovado pelo Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública/ano 2017 e Plano Plurianual do Governo do Estado do Pará.
Execução: SEGUP/PMPa/PcPa/cBMPa/SEaP/dETraN/PolÍcia ciENTÍfi-
ca, através de seus comandos, direções e órgãos que os compõem.
acompanhamento/avaliação/Proposituras: a cargo de uma comissão de 
acompanhamento do coNSEP, e em trabalho articulado com setor da SE-
GUP encarregado do monitoramento das metas e ações previstas no PES-
PdS/Pa.
realinhamento/alterações do PESPdS/Pa serão propostas pela SEGUP e/
ou comissão Técnica do coNSEP, a serem apreciadas/aprovadas pelo Ple-
nário do colegiado, autorizadas mediante Portaria da Presidência.
APRESENTAÇÃO 
o Plano Estadual de Segurança Pública é um marco histórico para a comu-
nidade paraense no campo das políticas públicas de segurança e defesa so-
cial. Nele estão expostos todos os objetivos de futuro e ações estratégicas 
que as instituições de segurança empreenderão para tornar o Estado um 
lugar cada vez mais seguro.
ações relacionadas ao fortalecimento institucional, a valorização dos pro-
fissionais, ao fomento da participação social, ao atendimento aos grupos 
vulneráveis, a qualificação de investimentos e estratégias de inteligência 
somam um conjunto de iniciativas sólidas que serão capazes de dar con-
tinuidade ao processo de redução dos indicadores criminais e aumento da 
sensação de segurança, transformando o Pará em um dos estados referên-
cia para promoção da qualidade de vida e proteção social.
Cabe ressaltar, ainda, que esse valioso instrumento de gestão está pau-
tado por um processo de construção amplo e participativo, envolvendo 
diversas secretarias do governo, transcendendo o campo da segurança 
pública, bem como fundamentado em um processo de escuta ativa junto 
à sociedade civil organizada e não organizada, consolidando a participação 
popular através de consultas públicas e qualificando as estratégias aqui 
consignadas.
acreditamos, assim, na somatória de esforços onde as instituições em con-
junto com a sociedade serão promotores de uma transformação de realida-
des e tornarão os próximos dez anos um símbolo histórico no que se refere 
à eficiência, efetividade e eficácia das ações do Sistema de Segurança 
Pública e defesa Social.
Ualame fialho Machado
coordenador do Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa Social 
– SiEdS
Presidente do conselho Estadual de Segurança Pública - coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social-SEGUP

PLaNo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL do ParÁ
O Plano reflete a institucionalização de todas as boas práticas implementa-
das pelos órgãos de segurança pública e defesa social, assim como mate-
rializa em um planejamento decenal a visão de futuro das instituições para 
alcançar um Estado cada vez mais seguro, com a permanente redução da 
violência e promoção da qualidade de vida para os paraenses.
ideNtidade orGaNiZacioNaL 
sieds - sisteMa de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL
MissÃo - assegurar a preservação da ordem pública, da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, por intermédio dos órgãos que o compõem, 
garantindo a integridade e a segurança do cidadão;
VisÃo - Ser reconhecido como um Sistema de Excelência em Segurança 
Pública, promoção da cidadania e Paz Social;
VaLores - Ética, profissionalismo, legalidade, garantia da dignidade hu-
mana, uso da força como último recurso, garantia de princípios democrá-
ticos, compromisso social, probidade administrativa, alteridade e credibi-
lidade institucional.
sisteMa de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL – sieds  
instituído em 02 de fevereiro de 1996, o Sistema de Segurança Pública do 
Estado do Pará/SiEdS, através da lei nº 5.944, foi reorganizado pela lei 
nº 7.584, de 28 de dezembro de 2011, com a denominação de Sistema 
Estadual de Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, que tema seguinte 
composição:
i - Órgãos de deliberação colegiada: 
a) Conselho Estadual de Segurança Pública/CONSEP - tem por finalidade 
definir sobre as políticas e medidas relevantes na área de segurança públi-
ca no Estado do Pará; b) conselho Estadual de Trânsito – cETraN, órgão 
consultivo, deliberativo e normativo estadual do Sistema Nacional de Trân-
sito, no âmbito do Estado do Pará,
ii - Órgãos de Natureza consultiva: a) comitê integrado de Gestores da 
Segurança Pública - SiGESP;  b) comitê integrado de corregedores de 
Segurança Pública - cicSP;  c) Gabinete interinstitucional de Gerencia-
mento e Negociação/GiGN; d) Gabinete de Gestão integrada de Segurança 
Pública - GGi/Pa;
iii - Órgãos de Natureza Especial: a) ouvidoria do Sistema; b) diretoria 
do disque-denúncia;
iV - Órgão central do Sistema: Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social - SEGUP;
V - Órgãos sob Supervisão Técnica e operacional: a) Polícia Militar do Pará; 
b) corpo de Bombeiros Militar do Pará; c) Polícia civil do Estado do Pará; d) 
departamento de Trânsito do Estado do Pará; e) Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, f) Polícia Científica do Pará. 
ainda no campo da segurança pública paraense, as instituições contam 
com o instituto de Ensino de Segurança do Pará – iESP, criado pela lei nº 
6.257 de 17 de novembro de 1999 com a finalidade de promover a for-
mação e a qualificação de recursos humanos destinados às atividades de 
proteção dos cidadãos, quanto à segurança e a riscos coletivos. faz parte 
da estrutura orgânica da SEGUP, conforme lei nº 7.584/2011. Em 18 de 
dezembro de 2014, por meio da resolução nº 742 do conselho Estadual de 
Educação, o iESP foi credenciado como instituição de ensino superior, pas-
sando a ter a competência, dentre outras, de conferir graus acadêmicos.
VisÃo sistÊMica - secretarias traNsVersais
o SiEdS tem como missão assegurar a preservação da ordem pública, da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, por intermédio dos órgãos que 
o compõem, garantindo a integridade e a segurança do cidadão. 
Também destaca-se a criação da Secretaria Estratégica de articulação da 
cidadania (SEac), que foi criada pela lei Nº 9.045, em 29 de abril de 2020, 
que tem por finalidade institucional promover a articulação com entes go-
vernamentais e não governamentais para o desenvolvimento de uma cul-
tura de paz, com foco na inclusão social e geração de oportunidades cultu-
rais, educacionais, econômicas e de exercício de direitos, particularmente 
em espaços territoriais caracterizados por fenômenos de descoesão, vio-
lência e criminalidade, que representem ameaças a vida e a liberdade de 
populações trabalhadoras, criativas e carentes de apoio e investimentos.
GrUPo de traBaLHo
a partir dessa perspectiva, o presente Plano foi elaborado a partir da ins-
tituição de um Grupo de Trabalho intersecretarial, conforme disposto no 
decreto n° 75, de 24 de abril de 2019.
Nele há previsão de participação, além das instituições componentes do 
SiEdS, das seguintes representações:
• casa civil da Governadoria do Estado; 
• Secretaria de Estado da fazenda;
• Secretaria de Estado de Planejamento;
• Secretaria Extraordinária de Estado de cidadania;
• assembléia legislativa do Estado do Pará.
• o grupo foi responsável por garantir um diagnóstico propositivo que fun-
damentou a elaboração deste instrumento.
oBJetiVos
PLaNo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL do ParÁ
Neste contexto, para assegurar a manutenção do Estado do Pará na po-
sição de um dos estados com melhor desempenho nas ações para redu-
ção da violência, a construção das estratégias para o SiEdS deve levar 
em consideração como pressupostos o respeito aos direitos humanos, a 
busca da paz social, a preservação da ordem pública, os direitos sociais 
estabelecidos na constituição federal, o Plano Nacional de Segurança Pú-
blica e os postulados da lei Nº 13.675, que institui a Política Nacional de 
Segurança Pública (PNSP), bem como cria o Sistema Único de Segurança 
Pública (SUSP).
o Governo do Estado do Pará, alinhado com tais princípios e buscando 
aprimorar cada vez mais uma segurança pública de qualidade para todos, 
estruturou seu Plano Estadual de Segurança Pública a partir dos seguintes 
objetivos:
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- apresentação das ações estratégicas para o alcance das metas e objeti-
vos do Plano Nacional de Segurança Pública e defesa Social;
-Estabelecimento das estratégias de governança e gerenciamento de ris-
cos, que garantam a execução do Plano Estadual de Segurança Pública e 
defesa Social;
- Definição dos ciclos de implementação e monitoramento do Plano;
- Definição dos objetivos, metas e indicadores para o SIEDS;
- orientação aos municípios quanto ao processo de elaboração dos Planos 
de Segurança Pública Municipais;
coNteXto NacioNaL
PoLÍtica NacioNaL de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL
Estima-se uma perda de 5,5% do PiB nacional, ou algo em torno de r$ 365 
bilhões anuais, o que corresponderia a um imposto anual de cerca de r$ 
1.800,00, pago por cada cidadão brasileiro. Essa cifra ilustra a importância 
de uma ação concentrada entre todos os entes da federação para diminuir 
a violência, que deve envolver não apenas as agências do Estado, mas 
também comunidades, universidades, organizações não governamentais 
e o empresariado.
E nesse contexto foi implementada a Política Nacional de Segurança Públi-
ca (PNSP) que se inicia com o advento da lei nº 13.675, de 2018, que tem 
como principal pilar a implantação do Sistema Único de Segurança Pública 
(SUSP). A PNSP “tem por finalidade a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio da atuação conjunta, 
coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e de-
fesa social da União, dos Estados, do distrito federal e dos Municípios, em 
articulação com a sociedade” (rfSUSP, 2019, p. 3).
PreMissas 
A PNSP “tem por finalidade a preservação da ordem pública e da inco-
lumidade das pessoas e do patrimônio, por meio da atuação conjunta, 
coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e de-
fesa social da União, dos Estados, do distrito federal e dos Municípios, em 
articulação com a sociedade” (rfSUSP, 2019, p. 3).
coNceitos - seGUraNÇa PÚBLica
Violência: Trata-se de um conceito amplo e de muitas acepções. com 
base na lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como lei Maria 
da Penha, e pode-se verificar uma tendência da legislação em admitir como 
violência qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão,  sofrimento 
físico, sexual ou psicológico ou dano moral ou patrimonial. difere portanto 
da criminalidade violenta, pois as condutas criminosas precisam estar re-
gistradas em alguma lei. Pode estar associada ou não ao poder e domina-
ção, como por exemplo, a violência simbólica.
criminalidade: prática de uma conduta antijurídica, tipificada na legisla-
ção penal.
Prevenção social: consideram-se ações de prevenção social da crimi-
nalidade aquelas que incidem sobre fatores considerados propulsores das 
condutas violentas. Envolvem desmistificação da relação da criminalidade 
com a pobreza.
Políticas Públicas: as Políticas Públicas constituem programas e ações (o 
que fazer), metas e  objetivos (onde chegar) e estratégias de ação (como 
fazer) que devem produzir resultados ou mudanças no mundo real, para 
o bem-comum.
Repressão qualificada: corresponde à resposta célere e especificamente 
direcionada do  sistema de segurança e justiça criminal, atuando de modo 
integrado e sistêmico voltadas ao infrator ou organização criminosa para 
coibir (fazer cessar, refrear, impedir que continue, reprimir) condutas deli-
tivas já havidas ou em desenvolvimento.
defesa social: compreende o conjunto de ações com objetivo principal de 
proteção (cuidado com algo ou alguém mais fraco) no âmbito da atuação 
da Segurança Pública, das vítimas em contexto de violência e criminali-
dade. Exemplos (mortes violentas): sistema de atendimento emergencial 
das vítimas e familiares, desde o acionamento (190), tempo resposta, pas-
sando pelas estruturas de atendimento  presencial nos órgãos SiEdS, aos 
encaminhamentos para órgãos de Saúde, assistência e Justiça.
Gestão e Governança: corresponde ao conjunto de ações com o objetivo 
principal de instrumentalizar (servir de meio) a atuação dos órgãos de 
Segurança Pública e defesa Social, contemplando medidas relacionadas à 
melhoria de condições de recursos e processos internos dos órgãos para o 
desenvolvimento das demais vertentes.
diMENSÕES TEMáTicaS
FortaLeciMeNto das iNstitUiÇÕes de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL
a proposição de uma política de segurança que vise a preservação da or-
dem pública e redução da violência, em suas mais distintas expressões, 
perpassa necessariamente pela atuação eficiente das instituições que com-
põe o Sistema de Segurança Pública e defesa Social (SiEdS). Neste con-
texto, a primeira dimensão estratégica do Plano traz um arranjo de ações 
que promovem o fortalecimento dessas instituições por meio de iniciativas 
voltadas ao aparelhamento, modernização, otimização de processos ad-
ministrativos e operacionais, implementação de metodologias de gestões 
estratégicas e sistemas de resultados, otimização de iniciativas de inteli-
gência e valorização profissional. Acredita-se, assim, que o planejamento 
aqui instituído será capaz de dotar os representantes do SiEdS das con-
dições necessárias para promover, dentro de suas respectivas atribuições, 
um estado cada vez mais seguro.
seGUraNÇa MUNiciPaL
a lei Nº 13.675 de 12 de dezembro de 2018, estabelece em seu artigo 3º 
competência para os municípios estabelecerem suas respectivas Políticas 
de Segurança Pública; no inciso i, § 1º do artigo 9º, coloca os municí-
pios como integrantes estratégicos do Sistema Único de Segurança Pú-
blica (SUSP), bem como considera as Guardas Municipais como membros 
operacionais do SUSP, ou seja, o diploma legal traz os municípios para o 
SUSP, atribuindo-lhes responsabilidades, que até então pertenciam com 

exclusividade aos Entes federais/Estaduais que constituíam o artigo 144 da 
constituição federal de 1988. a citada legislação cria os conselhos de Se-
gurança Pública e defesa Social nas esferas federal, estaduais e municipais.
ProGraMa de ModerNiZaÇÃo iNstitUcioNaL
as ações destinadas ao fortalecimento das instituições do Sistema de Se-
gurança Pública e defesa Social compõem o Programa de Modernização. Nele 
são traçadas as estratégicas que viabilizarão a consolidação de uma cultura 
de gestão para os órgãos, qualificando intervenções de planejamento (gestão 
administrativa e estratégica, orçamentária e financeira), aparelhamento das 
corporações, estruturação de metodologias de trabalho, fomento à tecnologia, 
produção de conhecimento, bem como abordagens relacionadas ao desenvol-
vimento humano e organizacional dos profissionais.
eLeMeNtos coNstitUtiVos do “ProGraMa de ModerNiZaÇÃo”
i - fomento à presença territorial, integração estratégica, regionalização, 
comando e controle por meio da difusão do “Segurança por todo o Pará”;
ii - otimização do enfrentamento ao crime organizado, mortes violentas, 
tráfico de drogas, crimes tecnológicos, crimes sexuais e crimes contra gru-
pos vulneráveis;
iii - qualificação das estratégias de proteção ambiental e gestão de riscos;
iV - consolidação de uma cultura de gestão e governança;
V - aperfeiçoamento das ações de inteligência;
Vi - institucionalização do desenvolvimento humano e organizacional 
como pilar de gestão.
PoLÍtica de iNcLUsÃo sociaL e redUÇÃo da VioLÊNcia - “ter-
ritÓrios PeLa PaZ”
a publicação do decreto nº 141, de 10 de junho de 2019 instituiu a Política 
de inclusão Social e redução da Violência - “Territórios pela Paz”, no Estado 
do Pará. Essa estratégia consiste no agrupamento das políticas públicas e 
programas voltados para as ações de prevenção social da violência, com 
enfoque na recuperação dos territórios de descoesão social.
eLeMeNtos coNstitUtiVos do “terPaZ”
i - extinção de qualquer forma de predomínio territorial por grupos arma-
dos ilegais e eliminação da coação sobre os moradores;
ii - redução da violência armada, especialmente da violência letal;
iii - recuperação da confiança e da credibilidade das instituições perante 
os moradores das comunidades;
iV - resolução pacífica dos conflitos nas áreas atendidas, orientada por 
padrões não-violentos de sociabilidade e por uma cidadania sem tutela;
V - oportunização de estudos, capacitações, empreendedorismo, trabalho 
e renda para as comunidades.
ProGraMa estadUaL de aPoio aos ÓrGÃos MUNiciPais de 
seGUraNÇa PÚBLica - PeosP
o PEoSP visa fortalecer os sistemas municipais de segurança, a partir das 
secretarias municipais de segurança pública onde estas estejam instituí-
das, assim como as guardas municipais e órgãos municipais de trânsito, 
por meio de termo de cooperação, visando contribuir para as condições 
adequadas a seus funcionamentos, tais como veículos, materiais, equipa-
mentos, sistemas informatizados, armamentos e munições.
aÇÕes estratÉGias
o Plano contempla um total de 172 ações Estratégicas, distribuídas pelos 
Órgãos integrantes do SiEdS, além de 04 metas estratégicas destinadas 
aos entes  de deliberação colegiados e de Natureza Especial, a seguir dis-
tribuídas:
 • secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa so-

ciaL: compreende as Metas Estratégicas de números aE-01 a aE -29;
 • PoLÍcia MiLitar: compreende as Metas Estratégicas de números aE-

29 a aE -51;
 • PoLÍcia ciViL: compreende as Metas Estratégicas de números aE-52 

a aE -81;
 • corPo de BoMBeiros MiLitar: compreende as Metas Estratégicas 

de números aE-82 a aE -101;
 • PoLÍcia cieNtÍFica: compreende as Metas Estratégicas de números 

aE-102 a aE -128;
 • dePartaMeNto de trÂNsito: compreende as Metas Estratégicas 

de números aE-129 a aE -149;
 • secretaria de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria: compreende 

as Metas Estratégicas de números aE-150 a aE -172.
cabe ponderar que na estrutura do Sistema de Segurança Pública e defesa 
Social do Estado do Pará, conforme disposto em sua apresentação, para 
além dos Órgãos sob Supervisão Técnica, operacional e central do Siste-
ma, há ainda os Órgãos de deliberação colegiada e de Natureza Especial. 
Neste sentido, o presente Plano ainda compreende as seguintes ações Es-
tratégicas Especiais (aEE):
coNseLHo de seGUraNÇa PÚBLica – coNseP
aee 01 - Definir sobre as políticas e medidas relevantes na área de segu-
rança pública no Estado do Pará e acompanhar a implementação do Plano 
Estadual de Segurança Pública e defesa Social.
coNseLHo estadUaL de trÂNsito – cetraN
aee 02 - implementar ações destinadas à regulamentação e permanente apri-
moramento do Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito do Estado do Pará.
oUVidoria do sisteMa
aee 03 - Implementar estratégias de qualificação permanente das ativida-
des no âmbito da ouvidoria.
disQUe-deNÚNcia
aee 04 - Implementar estratégias de qualificação permanente das ativida-
des no âmbito do disque-denúncia.
GESTÃo dE GoVErNaNÇa 
a gestão da governança deve garantir o alcance dos objetivos estabele-
cidos, neste sentido entende-se governança Pública como a “proteção da 
interrelação entre gestão, controle e fiscalização por organizações gover-
namentais e por organizações criadas por autoridades governamentais, 
visando à concretização dos objetivos políticos de forma eficiente e eficaz, 
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bem como a comunicação aberta e a prestação de contas, para benefício 
das partes interessadas” (TiMMErS, 2000, p. 9).
GoVerNaNÇa sistÊMica 
a proposta de uma governança sistêmica busca observar simultaneamente 
as comunicações e operações de vários sistemas que compõem a socieda-
de, levando em consideração a complexidade, a diversidade, a dinâmica e 
a auto estruturação. É uma proposta que pode dar conta da complexidade 
que compõem as variáveis que interferem no Sistema de Segurança Pú-
blica que, é influenciado por vários sistemas (econômico, político, jurídico) 
nas esferas federal, Estadual e Municipal, que compõem o estado, além de 
fatores outros (cultura, vocação, localização, normas, renda, emprego,...) 
que também influenciam na ordem pública. A partir desta percepção, a 
visão sistêmica vem facilitar, a partir da observação das comunicações 
ocorrentes entre os diversos atores, as perturbações interconectadas, faci-
litando a sua identificação e aplicação de estratégias corretivas.
GoVerNaNÇa do PLaNo
a execução da governança do Plano Estadual de Segurança Pública e de-
fesa Social 2021-2030 será coordenada pela SEGUP, a partir do comitê 
Gestor (cG), com a participação das instituições componente do SiEdS 
a Secretaria de Estado de articulação da cidadania (SEac), integradas 
com os municípios, a partir das respectivas secretarias, guardas municipais 
e agentes de trânsito, como segue. a regulamentação do comitê Gestor 
ocorrerá por ato do chefe do poder Executivo, após aprovação pelo conse-
lho Estadual de Segurança Pública e defesa Social (coNSEP).
coLeGiado 
Na concepção do PNSPdS a participação de colegiados na gestão compõem 
importante diretriz, como disposto no artigo 20 da lei Nº 13.675/2018, 
que estabelece a criação de conselhos de Segurança Pública e defesa So-
cial no âmbito da União, dos Estados, do distrito federal. o artigo 21 da ci-
tada lei enfoca a necessidade de interlocução dos integrantes do SUSP com 
a sociedade civil, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, 
da defensoria Pública e da ordem dos advogados do Brasil (oaB), bem 
como indica que na sua composição estejam presentes “representantes 
da sociedade civil organizada e de representantes dos trabalhadores” (§7º 
do art. 20 da lei Nº 13.657, de 2018), destaca-se que os conselhos em 
tela têm “natureza de colegiado, com competência consultiva, sugestiva e 
de acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa 
social”, conforme o §2º do art. 20 da mesma lei. os conselhos têm papel 
importante no financiamento das ações, tanto que a Lei Nº 13.756, de 12 
de dezembro de 2018, que trata do fundo Nacional de segurança Pública 
(fNSP), estabelece no (§5º do art. 4º que “caberá ao conselho Gestor 
zelar pela aplicação dos recursos do fNSP em consonância com o disposto 
na Política Nacional de Segurança Pública e defesa Social”.
Neste sentido, a atuação do conselho Estadual de Segurança Pública 
(coNSEP), criado a partir da lei nº 5.944, de 2 de fevereiro de 1996, so-
frendo alterações em sua composição através das seguintes leis nº 7.584, 
de 28 de dezembro de 2011, e lei n° 8.906, de 6 de novembro de 2019, 
o órgão superior de deliberação colegiada, tem papel ímpar no acompa-
nhamento da Execução do Plano Estadual de Segurança Pública e defesa 
Social do Pará.
Metas do PLaNo
iNdicadores criMiNais e de MortaLidade VioLeNta
Meta 1: reduzir a taxa de homicídios para abaixo de 16 mortes por 100 
mil habitantes até 2030;
Meta 2: reduzir a taxa de lesão corporal seguida de morte para abaixo de 
0,30 morte por 100 mil habitantes até 2030;
Meta 3: reduzir a taxa de latrocínio para abaixo de 0,70 morte por 100 
mil habitantes até 2030;
Meta 4: reduzir a taxa de mortes violentas de mulheres para abaixo de 
2,0 mortes por 100 mil habitantes até 2030;
Meta 5: reduzir a taxa de mortes no trânsito para abaixo de 9,0 mortes 
por 100 mil habitantes até 2030;
Meta 6: reduzir a taxa de roubo em 3,5% ao ano;
Meta 7: Reduzir o número absoluto de vitimização de profissionais de se-
gurança pública em 30% até 2030;
Meta 8: reduzir 30% das mortes por intervenção de agentes em dois anos.
reVisÃo, MoNitoraMeNto e aVaLiaÇÃo
a revisão do Plano Estadual de Segurança Pública e defesa Social 2022-
2031 será realizada em consonância com a avaliação e critérios indicados 
no PNSPdS de 2021-2030, de forma bienal, até o dia 30 de abril de cada 
ano, com o fito de observar o cumprimento dos objetivos/metas estabe-
lecidas, além de levar em consideração os objetivos/metas do PPa, que 
serão adequadas ao Plano Nacional.
a) ciclo i: 2021-2022 (elaboração do Plano);
b) ciclo ii: 2023-2024;
c) ciclo iii: 2025-2026;
d) ciclo iV: 2027-2028;
e) ciclo V: 2029-2030.
o monitoramento/avaliação permanente das ações Estratégicas, alcance 
de metas e resultados do presente Plano será subsidiado por meio do Pro-
grama de análise de resultados da Gestão Estratégica administrativa e 
operacional (ParGEao), a ser implementado pelo Núcleo de Gestão de re-
sultados da SEGUP. o ParGEao contará com metodologia própria, perene 
e interinstitucional, viabilizando o subsídio de informações estratégicas aos 
gestores para qualificar a tomada de decisão.
as medições devem ser realizadas observando, além da periodicidade 
consignada no PNSPdS, os espaços municipais e regionais (regiões de 
integração), levando em consideração, as previsões do PPa 2020-2023, 
o caderno de compromissos 2020-2023 e o caderno de indicadores 2020-
2023 e, as respectivas atualizações vindouras.
o teor integral do plano encontra-se disponível no site eletrônico da SEGUP 
- www.segup.pa.gov.br
possibilitando o conhecimento integral do Plano e individualmente cada 
ação Estratégia(aE), em um total de 172.

decreto Nº 2.402, de 1º de JUNHo de 2022
institui Grupo de Trabalho para elaboração do Plano Estadual de Trans-
formação digital, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento e 
eficiência da gestão pública estadual.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso Vii, alínea “a”, da constituição Estadual,
dEcrETa:
art. 1º  fica instituído Grupo de Trabalho com o propósito de elaborar o 
Plano Estadual de Transformação digital, com o objetivo de contribuir para 
o aprimoramento e eficiência da gestão pública estadual.
art. 2º  o Grupo de Trabalho será coordenado pela ouvidoria Geral do Es-
tado do Pará (oGE) e contará com 1 (um) representante titular e 1 (um) 
representante suplente dos seguintes órgãos e entidades públicas:
i - ouvidoria Geral do Estado (oGE);
ii - Secretaria de Estado de Planejamento e administração (SEPlad);
iii - Secretaria de Estado de comunicação (SEcoM); e
iV - Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do 
Pará (ProdEPa).
§ 1º  os membros do Grupo de Trabalho, titulares e suplentes, serão in-
dicados à ouvidoria Geral do Estado (oGE) pelos titulares dos órgãos e 
entidades referidos nos incisos do caput deste artigo.
§ 2º  o Grupo de Trabalho poderá convidar para participar de suas reuniões 
e atividades as autoridades, técnicos e especialistas vinculados ao tema 
sob estudo, além de representantes da sociedade civil.
art. 3º  o Grupo de Trabalho se reunirá sempre que convocado por seu 
coordenador.
art. 4º a participação no Grupo de Trabalho será considerada prestação de 
serviço público relevante, não remunerada.
art. 5o  o prazo para conclusão dos trabalhos será de 90 (noventa) dias, 
prorrogáveis mediante justificativa.
art. 6º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 808633

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii, da constituição Estadual, e
considerando a necessidade de cumprimento da decisão judicial proferi-
da nos autos do Mandado de Segurança n° 0809157-02.2020.8.14.0000, 
ajuizado por iVaNil doS SaNToS MiraNda;
considerando os termos do ofício nº 000062/2022 PGE-GaB-PcTa, de 19 
de janeiro de 2022, da Procuradoria-Geral do Estado – PGE, no sentido de 
dar cumprimento à decisão acima mencionada;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/82637,
r E S o l V E:
art. 1° Nomear, de acordo com o art. 34, §1° da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6°, inciso i, da lei Estadual n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, o candidato relacionado neste decreto, para exercer o 
cargo a seguir discriminado, com lotação na Secretaria de Estado de Edu-
cação - SEdUc.
CARGO: PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A.
13ª UrE: BrEVES
diSciPliNa: SocioloGia
iVaNil doS SaNToS MiraNda
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos X e XX, da constituição Estadual, com-
binado ao art. 134 da lei Estadual nº. 9.161, de 13 de janeiro de 2021, e
Considerando os termos do Decreto publicado no Diário Oficial do Estado 
n° 33.955, de 19 de agosto de 2019, que instaurou o Conselho de Justifi-
cação destinado a apurar as supostas faltas funcionais do Justificante TEN 
cEl QoBM JoSÉ carloS da SilVa fariaS, Mf: 5420792/1;
considerando a necessidade de substituição do Presidente do conselho 
de Justificação, o CEL QOBM ALEXANDRE COSTA DO NASCIMENTO, MF: 
5267501/1, em virtude do inicio de seu processo de concessão de reserva 
remunerada;
considerando a necessidade de substituição do relator do conselho de 
Justificação, o CEL QOBM JAIME ROSA DE OLIVEIRA, MF: 5617863/1, em 
virtude de não haver oficial mais antigo em escala hierárquica acima deste 
para presidir o Conselho de Justificação;
considerando a necessidade de substituição do Escrivão do cJ, o cEl 
QoBM JaYME dE aViZ BENJÓ, Mf: 5704430/1, em virtude de ter sido 
nomeado chefe do Estado-Maior Geral e Subcomandante-Geral do cBMPa, 
conforme Decreto publicado no Diário Oficial do Estado n° 34.852, de 2 de 
fevereiro de 2022;
considerando os termos do Processo nº 2020/96389,
d E c r E T a:
Art. 1° O Presidente do Conselho de Justificação destinado a apurar as 
supostas faltas funcionais do Justificante TEN CEL QOBM JOSÉ CARLOS DA 
SilVa fariaS, Mf: 5420792/1, descritas no decreto publicado no diário 
Oficial do Estado n° 33.955, de 19 de agosto de 2019, passa a ser o CEL 
QoBM JaiME roSa dE oliVEira, Mf: 5617863/1, em substituição ao cEl 
QoBM alEXaNdrE coSTa do NaSciMENTo, Mf: 5267501/1.
Art. 2° O Relator do Conselho de Justificação destinado a apurar as supos-
tas faltas funcionais do Justificante TEN CEL QOBM JOSÉ CARLOS DA SILVA 
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FARIAS, MF: 5420792/1, descritas no Decreto publicado no Diário Oficial 
do Estado nº. 33.955, de 19 de agosto de 2019, passa a ser o cEl QoBM 
EdUardo alVES doS SaNToS NETo, Mf: 5723370/1, em substituição ao 
cEl QoBM JaiME roSa dE oliVEira, Mf: 5617863/1.
Art. 3º O Escrivão do Conselho de Justificação destinado a apurar as supos-
tas faltas funcionais do Justificante TEN CEL QOBM JOSÉ CARLOS DA SILVA 
FARIAS, MF: 5420792/1, descritas no Decreto publicado no Diário Oficial 
do Estado n° 33.955, de 19 de agosto de 2019, passa a ser o cEl QoBM 
oliMPio aUGUSTo coElHo dE oliVEira 5420768/1, em substituição ao 
cEl QoBM JaYME dE aViZ BENJÓ, Mf: 5704430/1.
art. 4º o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 30 (trinta) dias, con-
tados da data de publicação deste decreto, nos termos do art. 139 c/c 129 
da lei Estadual nº. 9.161, de 13 de janeiro de 2021.
art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando a lei complementar Estadual n° 142, de 16 de dezembro de 2021, 
que revoga dispositivos da lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985; 
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/628151;
d E c r E T a:
art. 1° convoco pelo período correspondente à vigência do convênio n° 
01/2018 – TJPa/PMPa, limitado ao período previsto no artigo 78, §2° da lei 
complementar Estadual n° 142, de 16 de dezembro 2021, os Policiais Mi-
litares da reserva remunerada, a seguir nominados, para desenvolverem 
suas atividades no Tribunal de Justiça do Estado do Para:
SUB TEN PM rr rG 22616 JoÃo alfrEdo ViaNa dE MElo E SilVa
2° SGT PM rr rG 25854 SElMa dE NaZarÉ cardoSo corrÊa
2° SGT PM rr rG 13736 ViValdo araÚJo ViEira MaGalHÃES
3° SGT PM rr rG 13985 SEBaSTiÃo dE MoraES foNSEca
cB PM rr rG 25688 lUciNÉa aSSUNÇÃo corrÊa dE oliVEira
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o Governador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição Estadual; e
considerando o disposto no artigo 82 da lei complementar Estadual n° 
142, de 16 de dezembro de 2021, o qual regulamenta a dispensa de con-
vocação de Policias Militares da reserva remunerada;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/592237;
d E c r E T a:
art. 1° fica dispensado, a pedido, o 2º TEN QoaPM JorGE HENriQUE da Sil-
Va MacHado, convocado pelo período de 2 (dois) anos, conforme publicação 
no Diário Oficial do Estado n° 34.770, de 19 de novembro de 2021.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 11 de maio de 2022.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movimentação 
de Oficiais e Praças da PMPA, aprovado pelo Decreto Estadual n° 2.400/1982;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2022/476196,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da assembleia legislativa do Estado do Pará - 
alEPa, o 3° SGT PM rG 28456 MaGNo TriNdadE rEiS.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando que os candidatos abaixo relacionados, aprovados e nomea-
dos no concurso Público c-209 da Procuradoria-Geral do Estado do Pará – 
PGE, solicitaram desistência de posse, conforme Processo n° 2022/434037;
r E S o l V E:
art. 1º Tornar sem efeito, nos termos do art. 22, §3º, da lei Estadual n° 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, a nomeação da candidata relacionada 
neste decreto, a qual foi nomeada para exercer o cargo a seguir discrimi-
nado, com lotação na Procuradoria-Geral do Estado do Pará – PGE:
CARGO: TÉCNICO DE PROCURADORIA – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
aMaNda carValHo BarBoSa caMPElo
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando que o candidato abaixo relacionado, aprovado e nomeado no 
concurso Público c-209 da Procuradoria-Geral do Estado do Pará – PGE, 
solicitou renúncia da posse dentro do prazo previsto em lei e reclassificação 
para o final da fila, conforme Processo n° 2022/434037; 
r E S o l V E:
art. 1º Tornar sem efeito, nos termos do art. 22-a, da lei Estadual n° 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, a nomeação do candidato relacionado 
neste decreto, o qual foi nomeado para exercer o cargo a seguir discrimi-
nado, com lotação na Procuradoria-Geral do Estado do Pará – PGE:
CARGO: TÉCNICO DE PROCURADORIA – ADMINISTRAÇÃO
rENE MoNTEiro dE alMEida NETo
Art. 2º O candidato será reclassificado para o final da fila de aprovados no 
concurso Público – c-209;
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, iii e XX, in fine, da constituição Estadual, e
considerando a conclusão do Processo administrativo disciplinar, instaurado 
pela Portaria nº. 1670/2019-GaB/corrEG, de 15 de outubro de 2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº. 34.011, de 16 de outubro de 2019;
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº. 2021/1477909 
e no Parecer nº. 000249/2022- da Procuradoria-Geral do Estado,
r E S o l V E:
art. 1º converter o distrato de contrato temporário do ex-ocupante da 
função de Motorista, lotado na Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade, carloS fErrEira NoBrE, matrícula nº. 5908999/2, 
publicado no diário Oficial do Estado nº. 33.159, de 30 de junho de 2016, 
em demissão, a bem do serviço público, com base no art. 177, inciso Vi, 
art. 178, inciso XVii, art. 190, incisos X e XiX c/c art. 193 e 194, todos da 
lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com a lei nº. 8.097, de 1º de janeiro de 2015, PaTri-
cia dE liMa fErrEira para exercer o cargo em comissão de assessor 
Técnico, código GEP-daS-012.4, com lotação na fundação ParáPaZ, a 
contar de 1° de junho 2022.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear MarialVa SoUSa coSTa para exercer o cargo de diretor adminis-
trativo, com lotação na Empresa de assistência Técnica e Extensão rural 
do Estado do Pará – EMaTEr, a contar de 16 de maio de 2022.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o Governador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição Estadual; e
considerando o disposto no artigo 82 da lei complementar Estadual n° 
142, de 16 de dezembro de 2021, o qual regulamenta a dispensa de con-
vocação de Policias Militares da reserva remunerada; e
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/519598;
d E c r E T a:
art. 1° fica dispensada, a pedido, da convocação da reserva remunerada, 
a 2° SGT PM rr rG 19580 cláUdia EdilEia MarTiNS da SilVa, convo-
cada pelo período de 2 (dois) anos, conforme publicação no Diário Oficial 
do Estado n° 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 27 de abril de 2022.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, aprova-
do pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2022/482294,
r E S o l V E:
art. 1º. colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social - SEGUP, o 3º SGT PM rG 32325 alBErTo SoarES MElo.  
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, aprova-
do pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2022/493144,
r E S o l V E:
art. 1º. colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social – SEGUP, os policiais militares abaixo mencionados: 
cB PM rG 39606 VEriNG da SilVa fariaS
cB PM rG 36788 dioGo JoSÉ BriTo VEiGa
cB PM rG 36265 lUÍS da coSTa SilVa
cB PM rG 33319 daViSoN MaciEl doS rEiS
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, incisos iii e XX, in fine, da constituição Estadual, e 
considerando a conclusão do Processo administrativo disciplinar instaura-
do pela Portaria nº. 03/2017-cGd/Pad, de 6 de fevereiro de 2017, publi-
cada no Diário Oficial do Estado do Pará nº. 33.313, de 13 de fevereiro de 
2017, aditada pela Portaria nº 178/2017 – cGd/SiNd PUNiTiVa/diVEr-
SaS, de 31 de outubro de 2017, publicada no doE nº 33.490, de 1º de 
novembro de 2017;
considerando as informações constantes nos autos do Processo adminis-
trativo nº. 2016/456745 e o Parecer nº. 000244/2022 da Procuradoria-
Geral do Estado; 
r E S o l V E:
art. 1º converter a exoneração do ex-servidor caNdido MarcElo NEri, 
matrícula nº. 57201389/3, do cargo de Gerente de Execução financeira do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, em destituição 
do cargo em comissão, “a bem do serviço público”, com base no art. 177, 
inciso Vi, art. 178, incisos V e XVii, art. 190, incisos iV, X e Xiii, e art. 
192, parágrafo único, c/c arts. 193, 194 e 195, da lei Estadual nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994.
art. 2º demitir, “a bem do serviço público”, a servidora iNÊS do Socor-
ro caSTro dE oliVEira, matrícula nº. 3266664/1, do cargo de auxiliar de 
administração, lotada no departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, com base no artigo 177, Vi, art. 178, incisos V e XVii, e art. 190, 
incisos iV, X e Xiii, c/c arts. 193, 194 e 195, da lei Estadual nº. 5.810/1994.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, incisos iii e XX, in fine, da constituição Estadual, e 
considerando a Portaria nº. 47/2019-cGd/Pad, de 7 de novembro de 
2019. Publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº. 34.033, de 12 de 
novembro de 2019,
considerando as informações constantes no Processo nº. 2016/461651 
(2020.02.001610) e o Parecer nº. 000068/2021 exarado pela Procurado-
ria-Geral do Estado,
r E S o l V E:
art. 1º converter em destituição de cargo em comissão, “a bem do serviço 
público”, a exoneração do servidor VaNdErlEi da SilVa frEiTaS, do car-
go de Gerente da ciretran B, matrícula nº. 5911771/1, lotado no departa-
mento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, na forma dos artigos 
177, Vi; 178, XiV; 190, iV;  e 194 todos da lei Estadual nº. 5.810/1994.
art. 2º demitir, “a bem do serviço público”, o servidor ÂNGElo SHiGEMi 
YaMada, matrícula nº. 57175658/2, do cargo efetivo de Vistoriador, lotado 
no departamento de Trânsito do Estado do Pará, na cirETraN de Tomé
-açú, na forma dos artigos 177, Vi; 178, XiV; 190, iV; e 194 todos da lei 
Estadual nº. 5.810/1994.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, incisos iii e XX, in fine, da constituição Estadual; e 
considerando a conclusão do Processo administrativo disciplinar – Pad, ins-
taurado pela Portaria nº. 029/2020-cGd/Pad, de 23 de setembro de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº. 34.355, de 24 de setembro de 2020, 
aditada pela Portaria nº 236/2020-cGd/Pad/diVErSaS, de 13 de setembro 
de 2020, publicada no doE nº 34.377, de 19 de outubro de 2020;
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº 2020/776639 
e no Parecer nº 000261/2022 da Procuradoria-Geral do Estado - PGE,
r E S o l V E:
art. 1º converter a exoneração do ex-servidor JoÃo BaTiSTa MarES GUi-
MarÃES, matrícula nº. 5925659/1, do cargo de Gerente da cirETraN “B” 
de Xinguara em destituição do cargo em comissão, “a bem do serviço 
público”, com base no art. 177, inciso Vi, art,178, inciso V, art. 190, incisos 
iV E Xiii, e art.192, parágrafo único, c/c os art.193, 194 e 195, todos da 
lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, incisos iii e XX, in fine, da constituição Estadual, e 
considerando a conclusão do Processo administrativo disciplinar, instaura-
do pela Portaria nº. 29/15-DGD/PAD, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº. 33.019, de 25 de novembro de 2015;
considerando as informações constantes do Processo nº. 2015/272652 - 
dETraN e Processo nº. 2020.02.001640-PGE;
r E S o l V E:
art. 1º anular a decisão da diretoria-Geral do dETraN, constante da Porta-
ria nº 106/2017-dGd/Pad/diVErSaS, que aplicou pena de suspensão aos 
servidores ÂNGElo SHiGEMi YaMada e Maria NaTaliNa SoUZa PErEi-
ra, por vício de competência.
art. 2º demitir a servidora Maria NaTaliNa SoUSa PErEira (matrícula nº 
3266117/1), do cargo efetivo de auxiliar Técnico, lotada no departamento de 
Trânsito do Estado do Pará, com fulcro nos arts. 177, inciso Vi e 178, inciso 
V c/c o art. 190, Xiii da lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
art. 3º demitir o servidor ÂNGElo SHiGEMi YaMada (matrícula nº 
57176558/2), do cargo efetivo de Vistoriador, lotado no departamento de 
Trânsito do Estado do Pará, com fulcro nos arts. 177, inciso Vi e 178, inciso 
V c/c o art. 190, Xiii da lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
art. 4º converte a exoneração do ex-servidor JoSEY cHriSTiaNo SilVa 
da SilVa, matrícula nº. 588847/5, lotado no departamento de Trânsito 
do Estado do Pará (dETraN), em destituição do cargo em comissão de 
Gerente de controle de documentos de registro de Veículos, com fulcro 
nos arts. 177, inciso Vi e 178, inciso V c/c o art. 190, Xiii da lei Estadual 
nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos III e XX, in fine, da Constituição Estadual, e
considerando a conclusão do Processo administrativo disciplinar, instaurado 
pela Portaria nº. 015/2020-cGd/Pad/diVErSaS, de 2 de setembro de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº. 34.336, de 4 de setembro de 2020;
considerando as informações constantes nos autos do Processo administrativo 
nº. 2021/581997 e o Parecer nº. 574/2021 da Procuradoria-Geral do Estado,
r E S o l V E:
art. 1º. demitir, “a bem do serviço público”, o ex-servidor público SilVio 
Vidal caMPoS JUNior, do cargo público efetivo de Vistoriador, lotado no 
departamento de Trânsito do Estado do Pará, com fulcro nos arts. 177, 
inciso Vi; art. 178, inciso V e no art. 190, incisos iV e Xiii c/c os arts. 193, 
194 e 195, todos da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
art. 2º. converter a exoneração do ex-gerente da cirETraN “B” do Muni-
cípio de Bragança HElENo liSBoa dE MaToS em pena de destituição de 
cargo em comissão, “a bem do serviço público”, com fulcro nos arts. 177, 
Vi, 178, V e 190, iV e Xiii c/c os arts. 192, parágrafo único, 193, 194 e 
195, todos da lei Estadual nº 5.810, de 1994.
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 1º de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, incisos iii e XX, in fine, da constituição Estadual, e
considerando a conclusão do Processo administrativo disciplinar - Pad, ins-
taurado pela Portaria nº. 3568/2018 de 19 de outubro de 2018 - adEPará, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº. 33.725, de 23 de outubro de 2018;
considerando as informações constantes no Processo nº 2018/370252 e 
no Parecer nº 000797/2021-PGE,
r E S o l V E:
art.1º demitir, “a bem do serviço público”, o servidor lilio GilliaN fUr-
Tado GoiS, matrícula nº. 54186974/1, do cargo efetivo de agente fis-
cal agropecuário, lotado na agência de defesa agropecuária do Estado 
do Pará, com fulcro nos arts. 177, incisos i e Vi; 178, incisos i e iV; 190, 
incisos ii, iV e Xii c/c os arts. 193 e 194, todos da lei Estadual nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994. 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 1º dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 808630

d e c r e t o Nº 2403, de 2 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$ 11.936.900,28 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$ 11.936.900,28 (onze Milhões, Nove-
centos e Trinta e Seis Mil, Novecentos reais e Vinte e oito centavos), para 
atender à programação abaixo:
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r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0301 444042 1.827.510,35
071011581114997659 - SEdoP 0301 444042 125.000,00
071011751214897567 - SEdoP 0301 449051 855.443,37
141012060814918705 - SEdaP 0301 444042 248.000,00
141012060814918705 - SEdaP 0301 449052 147.361,14
141012060814918715 - SEdaP 0301 449052 3.209.600,00
141012060814918715 - SEdaP 7306 449052 1.129.050,00
161011236215098906 - SEdUc 0301 319011 418.261,00
161011236215098906 - SEdUc 0301 319016 81.739,00
291012678214867505 - SETraN 0301 444042 825.183,48
552012372214908703 - ProdEPa 0301 449040 2.454.751,94

901011030115078874 - fES 0301 334181 615.000,00
ToTal 11.936.900,28

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, 2 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 2404, de 2 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$ 1.790.358,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso 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$ 1.790.358,00 (Hum Milhão, Sete-
centos e Noventa Mil, Trezentos e cinquenta e oito reais), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781214998317 - SEEl 0145 339033 200.000,00
161011213115088233 - SEdUc 0102 339039 384.000,00
161011213115088233 - SEdUc 0102 339139 116.000,00

462021339215038849 - fcP 0101 339014 83.875,00
462021339215038849 - fcP 0101 339036 50.000,00
462021339215038849 - fcP 0101 339047 10.000,00

662012645114897645 - dETraN 0261 449051 516.483,00
771012412212974668 - SEcoM 0101 339030 130.000,00
771012472215088236 - SEcoM 0101 339039 300.000,00

ToTal 1.790.358,00

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

081012781214998319 - SEEl 0145 339031 200.000,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339039 500.000,00

462021339215038424 - fcP 0101 339014 13.875,00
462021339215038424 - fcP 0101 339036 50.000,00
462021339215038424 - fcP 0101 339039 70.000,00
462021339215038424 - fcP 0101 339047 10.000,00

662010612515028271 - dETraN 0261 339030 516.483,00
771012412212978338 - SEcoM 0101 339036 130.000,00
771012412212978338 - SEcoM 0101 339037 150.000,00
771012412212978338 - SEcoM 0101 339039 150.000,00

ToTal 1.790.358,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 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 2405, de 2 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 EXcESSo 
dE arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 31.883.388,84 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 31.883.388,84 (Trinta e Um Milhões, 
oitocentos e oitenta e Três Mil, Trezentos e oitenta e oito reais e oitenta 
e Quatro centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

251030309215088893 - PGE 0140 339039 31.883.388,84

ToTal 31.883.388,84

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 808627

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 746/2022-ccG, de 2 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:
nomear Maria EliSa BriTo loPES para exercer o cargo em comissão de 
Procurador - chefe, código GEP-daS-011.5, com lotação na Procuradoria-
Geral do Estado, a contar de 1° de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 885/2022-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° 2022/676093, de 31 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 caSTaNHal/Pa, no período de 01 a 03/06/2022.

servidor objetivo
EliSSaNdro GoMES dE fariaS, cPf 832.410.274-49, matrícula fun-
cional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo aSSESSor adMiNiSTraTiVo 

iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 886/2022-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° 2022/683553, de 01 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 03 a 05/06/2022.
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servidor objetivo
aNa ElSa ElaJE dE aZEVEdo, cPf 539.588.704-06, matrícula fun-
cional nº 5945813/1, ocupante do cargo de assessor administrativo 

iV, lotada na diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 02 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 887/2022-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° 2022/689622 de 02 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de colarES/Pa, no dia 06/06/2022.

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

Oficina de qualificação, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 02 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 888/2022-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° 2022/685958, de 1 de junho 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 02 a 05/06/2022.

servidor objetivo
aJaX dE SoUSa loPES, cPf 011.418.782-75, matrícula funcional 
nº 5952258/2, ocupante do cargo de assessor Técnico, lotado na 

diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 889/2022-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°2022/683478, de 1 de junho 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 02 a 05/06/2022.

servidor objetivo
GErSoN aNToNio dE aNdradE raiol, cPf 307.346.652-53, 

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

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 890/2022-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° 2022/686635, de 1 de junho 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 SÃo JoÃo da PoNTa/ /Pa, no dia 02/06/2022.

servidor objetivo
SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula fun-
cional nº 5947235/1, assistente operacional 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 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, 2 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 891/2022-crG
coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, 
publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/683129, de 01 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 03 a 05/06/2022.

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

lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas 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, 02 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 892/2022-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° 2022/686130, de 1 de junho 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 SÃo JoÃo da PoNTa/Pa, no período de 01 a 02/06/2022.

servidor objetivo
adolfo lola dE SoUZa, cPf 121.926.432-68, matrícula funcional 
nº 5960440/1, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao cerimonial, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 893/2022-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° 2022/681447, de 1 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de caSTaNHal/ SÃo JoÃo da PoNTa/ MaraBá/ ParaUaPEBaS/ caNaÃ 
doS caraJáS/ áGUa aZUl do NorTE/Pa, no período de 02 a 04/06/2022.

servidor objetivo
carloS riValdo fErrEira da SilVa, cPf 091.971.922-87, 

matrícula  funcional  nº 5718430/2, ocupante do cargo de assessor 
Especial ii, lotado na arMEc.

Participar de agenda pública do Governo do Estado, 
nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

errata da Portaria N° 829/2022-crG, de 20/05/2022, PUBLi-
cada No doe Nº. 34.978, de 23/05/2022. 
onde se lê: no período de 23 a 27/04/2022.
Leia-se:  no período de 23 a 27/05/2022.
Belém-Pa, 02 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 808631
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desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 881/2022-crG, de 02 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 Processo Nº. 2022/688835, de 02/06/2022.
rESolVE:  
dESiGNar, a servidora rEJaNE SilVa JiMÉNEZ oliVEira, id. funcional 
nº. 5945808/1, ocupante do cargo de coordenadora da área de adminis-
tração e finanças, lotada no centro regional de Governo do Baixo amazo-
nas, para responder pela Chefia de Gabinete, durante o gozo de férias do 
titular, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 02 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 808299

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 882/2022 - crG                                                     
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e 
coNSidEraNdo: o processo nº 2022/591994, de 13/05/2022.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito do 
centro regional de Governo na região do Sudeste do Pará, serão efetiva-
das nos termos desta Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução 
por servidor designado para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar a servidora GaBriElla VaScoNcEloS caETaNo, ocupante do 
cargo de coordenador de área, matricula funcional nº 5965632/ 1, para a 
função de fiscal e NATALLIE WOOD ALMEIDA ARAUJO CHAVES, ocupante 
do cargo de chefe de Gabinete, matrícula funcional  nº 6403789/1, para 
Suplente do Extrato de Dispensa de Licitação nº 12/2022-CCG/PA, firmado 
com a empresa SErralHEria rio TocaNTiNS EirEli-ME, que tem como 
objeto, aquisição com instalação de portão em Metalon e cadeados para 
atender as necessidades do centro regional do Governo na região do Su-
deste do Pará, a contar de 31/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 02 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 808479

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 10/2022
Processo Nº: 2022/347043
oBJETo: contratação de empresa para aquisição e desenvolvimento de 
website da ouvidoria Geral do Estado do Pará.
coNTraTado: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E co-
MUNicaÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, inscrita no cNPJ sob o 
n°.05.059.613/0001-18.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado do Pará 
inscrita no cNPJ sob o nº 07.730.458/0001-45.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, XVi da lei 8.666/93.
Valor: r$ 6.000,00 (Seis mil reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Órgão: 11105; função: 04; Sub - função: 126; Programa: 1508; Projeto/
atividade: 8238; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339140; ação: 235387;
ordENador
luciana Bitencourt
coordenação de relações Governamentais
casa civil da Governadoria
raTificaÇÃo dE diSPENSa
ato: 10
data: 27/05/2022
Numero da dispensa: 10/2022
luciana Bitencourt Soares
coordenação de relações Governamentais
casa civil/Pa

Protocolo: 807960

diÁria
.

Portaria Nº 873/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e 
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/679930 de 1 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

BENEdiTo rodriGUES dE SoUZa, cPf 067.542.362-72, 
matrícula funcional nº 3212181/ 1, Motorista, lotado na diretoria 

de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor do NUrMEc, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária o 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 874/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e 
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/686099, de 01 de junho 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 SÃo JoÃo da PoNTa/Pa, no período de 01 a 02/06/2022.

servidor objetivo
lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado na diretoria do cerimonial.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 02 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 875/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e 
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/686288, de 01 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os municípios 
de caNaÃ doS caraJáS/ rEdENÇÃo/Pa, no período de 03 a 06/06/2022.

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

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

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três 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, 02 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 876/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e 
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/686025, 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 o município 
de caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 02 a 05/06/2022.

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

Eventos, lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 877/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e 
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/686055 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 o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 02/06/2022.

servidor objetivo

aNa ElSa ElaJE dE aZEVEdo, cPf 539.588.704-06, matrícula 
funcional nº 5945813/1, ocupante do cargo de assessor adminis-

trativo iV, lotada na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, no 
referido município.
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ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 879/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e 
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/688592, de 1 de junho 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 02 a 05/06/2022.

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

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

realizar precursora e assessorar,  agenda Pública do 
Governo do Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 880/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e 
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/686649, de 01 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SÃo JoÃo da PoNTa/Pa, no dia 02/06/2022.

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

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

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 02 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 808274

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 012/2022-cMG                                              
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da caSa MiliTar da GoVErNadoria, escrito no cNPJ/Mf 
sob nº 07.313.542/0001-63, e a empresa coNSUlTrE – coNSUlToria E 
TrEiNaMENTo lTda, cNPJ: 36.003.671/0001-53, insc. Estadual: isento - 
insc. Municipal: 24.687-0. Endereço: av. champagnat, 645, Ed. Palmares, 
3º andar – centro – 29.100-011 – Vila Velha, Espírito Santo Telefone: (27) 
3340-0122 / (27) 9 8179-1115 - Site: www.consultre.com.br - E-mail: 
consultre@consultre.com.br.
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica para atualização e capacitação 
de servidores desta casa Militar da Governadoria do Estado, que atuam na 
esfera de recursos humanos e gestão de pessoas, objetivando proporcionar 
o conhecimento da plataforma digital e-Social, e em consonância com o 
Parecer Jurídico 042/2022 – aSSJUr cMG Pa, acostado aos autos do Pro-
cesso Eletrônico – PaE 2022/643257.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso ii, 
c/c art. 13, inciso Vi, da lei federal 8.666/93 e da Súmula TcU nº 252.
Valor ESTiMado: r$ 5.681,00 (cinco mil, seiscentos e oitenta e um re-
ais), conforme classificação orçamentária a seguir:
recUrsos orÇaMeNtÁrios:

funcional Programática 04.128.1508.8912 – capacitação de agentes Públicos

Natureza da despesa 33.90.39.48 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Serviço de Seleção e 
Treinamento

ação detalhada 260842
Plano interno 4120008912c

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

foro: comarca de Belém – Estado do Pará.
daTa: Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 808261

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 012/2022-cMG                           
considerando o Parecer Jurídico 042/2022 – aSSJUr cMG Pa, reconhe-
ço e ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 012/2022 – CMG 
Pa, com fulcro no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, inciso Vi, da lei federal 
8.666/93 e da Súmula TcU nº 252, visando à despesa com a contratação 
de pessoa jurídica para atualização e capacitação de servidores desta casa 
Militar da Governadoria do Estado, que atuam na esfera de recursos hu-
manos e gestão de pessoas, objetivando proporcionar o conhecimento da 
plataforma digital e-Social, pela empresa coNSUlTrE – coNSUlToria E 
TrEiNaMENTo lTda, cNPJ: 36.003.671/0001-53, insc. Estadual: isento - 
insc. Municipal: 24.687-0. Endereço: av. champagnat, 645, Ed. Palmares, 
3º andar – centro – 29.100-011 – Vila Velha, Espírito Santo Telefone: (27) 
3340-0122 / (27) 9 8179-1115 - Site: www.consultre.com.br - E-mail: 
consultre@consultre.com.br, conforme documentação anexada aos autos 
do Processo Eletrônico – PaE 2022/643257.
Valor ESTiMado: r$ 5.681,00 (cinco mil seiscentos e oitenta e um reais).
 Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 808265

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 489/2022 – 
di/cMG, de 02 de JUNHo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: São João da Ponta/Pa;Período: 01 a 02/06/2022;Quantida-
de de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);Servidores: 1º TEN QoPM 
Marcio da cunha cardoso, Mf nº 4220585/2, 3º SGT PM antônio carlos 
Pereira cereja, Mf nº 57198760, 3º SGT PM Marcos Paulo Silva do Nasci-
mento, MF nº 54193024/2, CB PM Wanderson Alexandrino Viana, MF nº 
57222073/2, Sd PM Kenny Souza carvalho, Mf nº 06402259/2;Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior.

Protocolo: 808245
eXtrato de Portaria Nº 490/2022 – 

di/cMG, de 02 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destinos: canaã dos carajás/Pa;Período: 02 a 05/06/2022;Quantida-
de de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);Servidores: 1º TEN QoPM 
Victor lincoln da cunha Barros, Mf nº 4220541/3, 3º SGT PM israel Bar-
bosa Braga, Mf nº 57199589/2, cB PM Jhemerson costa Santos, Mf nº 
42196931, cB PM frank Bruno Egues ribeiro, Mf nº 4219048/3, Sd PM 
luciano audai ferreira Pereira, Mf nº 6402188/3;Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM os-
mar Vieira da costa Junior.

Protocolo: 808246
eXtrato de Portaria Nº 491/2022 – 

di/cMG, de 02 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Parauapebas/Pa;Período: 01 a 04/06/2022;Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);Servidores: 1º TEN QoPM igor 
alessandro leal farah, Mf nº 4220563/2, 3º SGT PM daniel dos Santos 
carvalho, Mf nº 54194238/3, 3º SGT PM Gleidson da costa freitas, Mf nº 
5779359/2, 3º SGT PM Ronison Bonfim, MF nº 57199781, CB PM Henrique 
de araujo dos Santos deus Junior, Mf nº 57222328/2;Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Junior.

Protocolo: 808248
eXtrato de Portaria Nº 492/2022 – 

di/cMG, de 02 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: canaã dos carajás/Pa;Período: 01 a 05/06/2022;Quantidade 
de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada)Servidores: caP QoPM ismael 
da Silva Barros, Mf nº 54184962/1, 1º SGT PM Michel Neves Gonçalves, 
Mf nº 54192560/3, cB PM fabricio luiz Matos Boução, Mf nº 57222016/2, 
cB PM carlos reinanderson Portal furtado, Mf nº 42195911, Sd PM re-
nan da Silva Pinho, Mf nº 5922322/3;Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Junior.

Protocolo: 808251
eXtrato de Portaria Nº 493/2022 – 

di/cMG, de 02 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destinos: Marabá/Pa e redenção/Pa;Período: 01 a 06/06/2022;Quan-
tidade de diárias: 6,0 (alimentação) 5,0 (pousada);Servidores: MaJ QoPM 
carlos Eduardo Memória de Sousa, Mf nº 57173389/3, 2º SGT PM Giovani 
ferreira de Souza, Mf nº 5696712/5, cB PM diogo da Silva lopes, Mf nº 
57232499/2, cB PM Erick Enrico coelho da Silva, Mf nº 57221799/3, Sd 
PM carlos Patrick carvalho da Silva, Mf nº 6402402/1;Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Junior.

Protocolo: 808253
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eXtrato de Portaria Nº 488/2022 – 
di/cMG, de 02 de JUNHo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destinos: Parauapebas/Pa, canaã dos carajás/Pa e redenção/Pa;Perí-
odo: 02 a 06/06/2022;Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pou-
sada);Servidores: TEN cEl QoPM cassio Tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2, 
MaJ QoPM Paulo Henrique Bechara e Silva, Mf nº 57199724/2;Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 808242
eXtrato de Portaria Nº 496/2022 – 

di/cMG, de 02 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;-
destino: canaã dos carajás/Pa;Período: 02 a 05/06/2022;Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);Servidores: cB PM aldo Vandam-
me Silva Pessoa, MF nº 4218818/2, CB PM Wendell Matheus Dutra Lima, 
Mf nº 4219891/3, Sd PM Jonas Vilhena cardoso, Mf nº 6401646/2;Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior.

Protocolo: 808477
eXtrato de Portaria Nº 495/2022 – 

di/cMG, de 02 de JUNHo de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: Salinó-
polis/Pa;Período: 02 a 03/06/2022;Quantidade de diárias: 2,0 (alimenta-
ção);Servidores: fernando José Pena ferreira, Mf nº 5637309/4, delival 
da Gama lobo, Mf nº 3373975/2, luciana carvalho Bendelak Matos, Mf nº 
5947137/1;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior.

Protocolo: 808471
eXtrato de Portaria Nº 494/2022 – 

di/cMG, de 02 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 diárias: 4,0 
(alimentação) 3,0 (pousada);Servidores: TEN cEl QoPM osmar de Melo San-
tos, Mf nº 5811139/2, TEN cEl QoPM Mauro Henrique da Silva Guerra, Mf 
nº 5774055/5;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 808465

FÉrias
.

Portaria Nº 039/2022 – cMG, de 02 de JUNHo de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo as informações constantes nos Processos nº 2022/529120; 
nº 2022/502750 e nº 2022/613915.
rESolVE:
i - TraNSfErir o período de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, 
referente ao período aquisitivo 2021/2022, do servidor luiz Paulo Benjamin 
leal, Mf nº 4220579/4, concedido por meio da PorTaria Nº 022/2022 – 
cMG, de 30/03/2022, publicada no doE nº 34.915 de 31/03/2022, de 
04/05 a 02/06/2022 para o período de 06/05/2022 a 04/06/2022.
ii - TraNSfErir o período de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, 
referente ao período aquisitivo 2020/2021, do servidor douglas Vieira de 
Souto, Mf nº 4219227/2, concedido por meio da PorTaria Nº 022/2022 
– cMG, de 30/03/2022, publicada no doE nº 34.915 de 31/03/2022, de 
04/05 a 02/06/2022 para o período de 09/05/2022 a 07/06/2022.
iii - iNTErroMPEr, a contar de 25/04/2022, o gozo de férias do servidor 
alécio fábio cunha Silva, Mf nº 4218819/2, referente ao período aquisitivo 
2020/2021, concedida por meio da PorTaria Nº 034/2022 – cMG, de 
09/05/2022; publicada no doE nº 34.976, de 20/05/2022, com gozo 
no intervalo de 04/01/2022 a 18/01/2022, ficando os 16 (quinze) dias 
remanescentes para gozo no período de 01/11 a 16/11/2022.
iV - TraNSfErir o período de 06 (seis) dias de férias regulamentares, 
referente ao período aquisitivo 2020/2021, do servidor Joselito Mendes 
Santos, Mf nº 4220523/2, concedido por meio da PorTaria Nº 005/2022 
– cMG, de 02/02/2022, publicada no doE nº 34.854 de 03/02/2022, de 
23/05 a 28/05/2022 para o período de 02/06 a 07/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 02 dE JUNHo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 808574
Portaria Nº 040/2022 – cMG, de 02 de JUNHo de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais,
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao perí-
odo aquisitivo 2021/2022, a servidora Walena de Nazaré Pereira Lopes, MF 
nº 5920754/3, no período de 01 a 30/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 02 dE JUNHo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 808579

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 269/2022-PGe.G., 01 de junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias dos servidores 
abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Portaria de concessão data de inter-
rupção

albert Barcessat Gabbay 5951703/3 Nº 141/2022-PGE.G., de 
30.03.2022 20.05.2022

caroline Teixeira da Silva Profeti 5807166/1 Nº 141/2022-PGE.G., de 
30.03.2022 31.052022

Enore correa Monteiro 57228877/2 Nº 141/2022-PGE.G., de 
30.03.2022 20.05.2022

lea ramos Benchimol 5819962/1 Nº 141/2022-PGE.G., de 
30.03.2022 12.05.2022

Maria adelina faciola Pessoa de oliveira 05946833/02 Nº 141/2022-PGE.G., de 
30.03.2022 20.05.2022

roberto andre Souza Santos 5958598/1 Nº 113/2022-PGE.G., de 
08.04.2022 02.05.2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 807906
Portaria Nº 270/2022-PGe.G. Belém, 02 de junho de 2022
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais,
rESolVE:
loTar, a contar de 01.06.2022, a Procuradora do Estado renata Souza dos 
Santos, identidade funcional nº 54189413/2, na Procuradoria consultiva, 
onde passará a exercer suas específicas funções.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 808255
Portaria Nº 272/2022-PGe.G., de 02 de junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
aUToriZar, a assessora, ana claudia ferreira Baptista costa, identidade 
funcional nº 54183715/3, a se afastar de suas funções no período 06.06 a 
20.06.2022, para gozo de residual de férias, interrompido pela PorTaria 
Nº 596/2021-PGE.G., de 27.12.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 808384

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 02/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da ProcUradoria-GEral do ESTado, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 34.921.759/0001-29, e daVid NoNaTo da SilVa, inscrito no 
cPf/Mf n° 001.685.492-63.
DO OBJETO: Prestação de serviços de aulas para a Oficina Dança de Salão.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, ii, da lei federal 
n°8.666/1993, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática 25101.03.092.1508.8893, 
elemento de despesa 339036, fonte de recurso 0340.
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo NaSSEr SEfEr, Procurador-Geral 
do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pará, 02 de junho de 2022.
ricardo NaSSEr SEfEr  - Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 808462

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Procurador-Geral do Estado do Pará resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação nº 02/2022 para contratação de daVid NoNaTo da SilVa.
Valor: r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
Belém/Pará, 02 de junho de 2022.
ricardo NaSSEr SEfEr  - Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 808464
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo Protocolo N° 763532 e Processo 2022/160720 – 
doe N° 34.872 de 22/02/2022, rEf diariaS – diVErSoS a ParaUaPEBaS,
oNde se LÊ: “...PorTaria 029/2022”
Leia-se: “...PorTaria 030/2022”            

Protocolo: 807817
errata
Na PUBLicaÇÃo da Portaria 155/2022-GaB/seac, de 
01/06/2022, Pae 2022/662606, do doe Nº 34.992 de 02/06/2022,
oNde se LÊ: “coNcEdEr 4,5 (quatro e meia) diárias...”
Leia-se: “coNcEdEr 3,5 (três e meia) diárias...”
Na PUBLicaÇÃo da Portaria 156/2022-GaB/seac, de 
01/06/2022, Pae 2022/662672, do doe Nº 34.992 de 02/06/2022,
oNde se LÊ: “coNcEdEr ao servidor ricardo Brisolla Balestreri, Matrícula 
5945640-2, Secretário de Estado, 4,5 (quatro diárias e meia) diárias...”
Leia-se: “coNcEdEr ao servidor ricardo Brisolla Balestreri, Matrícula 
5945640-2, Secretário de Estado, 3,5 (três e meia) diárias...”

Protocolo: 808472

FÉrias
.

Portaria N° 154/2022-GaB/seac
Belém Pa, 01 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 aQUisitiVo PerÍodo de GoZo dias

5929112-3 caliaNE PiNHEiro da coSTa 04/05/2021 – 
03/05/2022

25/07/2022 a 
23/08/2022 30

5947176-2 faBrÍcio PiNTo dE BarroS 04/05/2021 - 
03/05/2022

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

8002339-3 JorGE lUiS MarQUES loPES 28/08/2020 – 
27/08/2021

04/07/2022 a 
18/07/2022 15

55588215-3 MaYcoN ValENTE PaNToJa 01/06/2021 - 
31/05/2022

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

5948552-2 lUiSYaNY caroliNY BraNdao dE liMa 01/06/2020 a 
31/05/2021

20/06/2022 – 
04/07/2022 15

3336573-6 ZacariaS rodriGUES da SilVa 27/03/2021 - 
26/03/2022

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

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

Protocolo: 808488

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria aGe Nº 066/2022-GaB, de 02 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 2022/664774.
r E S o l V E:   
coNcEdEr à servidora Márcia fernanda Nicodemos de oliveira, matrícula 
nº 55588332/1, ocupante do cargo de auditor de finanças e controle, 
lotada nesta auditoria Geral do Estado - aGE, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 06/06/2022 a 05/07/2022, correspondente ao triê-
nio de 19/04/2013 a 18/04/2016.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 807949

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 065/2021-GaB, de 02 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 os autos do processo nº 
2022/442301;
coNSidEraNdo o inciso V do art. 5º da instrução Normativa da receita 
federal do Brasil Nº 2.023, de 12/08/202 e instrução Normativa da receita 
federal do Brasil Nº 2.080, de 06/05/2022; e

coNSidEraNdo o ofício circular Nº 002/2022/GS/SEfa, de 08/04/2022, 
que trata de orientações sobre a Escrituração fiscal digital de retenção e 
outras informações fiscais -Efd-rEiNf.
rESolVE:
dESiGNar a servidora celian Monteiro Silva Bernardes, matrícula nº 
55588612/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, para atu-
ar com responsável pela transmissão das informações e adriana Pinto de 
figueiredo, matrícula nº 57216756/1, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão Pública, para atual como suplente.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 807929

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
Processo Nº 2019/231641
Termo aditivo: 004
contrato: 022/2019-aGE
data da assinatura: 01/06/2022
Valor Global Estimado: r$ 224.559,13
Justificativa:
1. o presente Termo aditivo tem por objeto:
1.1. a alteração do valor do contrato.
contratado: aTlaNTa rENT a car lTda
cNPJ/Mf: Nº 01.135.910/0001-44
Endereço: rua oliveira Belo, 840, Umarizal, Belém/Pa, cEP: 66.050-380.
orçamento:
Programa de Trabalho: 04122129784090000
fonte de recurso: 0101006355
Natureza da despesa: 339033
Plano interno: 4200008409c
fiscal do contrato: José augusto de Souza Souza, Matrícula Nº 55588532/1, 
cPf: 281.948.532-49, lotado na GEraf;
fiscal Substituto do contrato: augusto cezar da costa Moutinho, Matrícula 
Nº 55589774/1, cPf: 430.147.042-53, lotado na GEraf.
ordenador: aNdrÉa do NaSciMENTo PiNTo.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 807838
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 132 de 02 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 01 de 
janeiro de 2015, e ainda,
coNSidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ, nos termos do Processo administrativo Nº 2022/213280;
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor alBErTo fErNaNdES MElo, identidade fun-
cional nº 5949869/1, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 009/2022, celebrado 
entre a Fundação PARÁPAZ e S W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscri-
ta no cNPJ/Mf  26.415.706/0001-08 cujo objeto contratação de empresa 
especializada no fornecimento de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de aParElHoS dE ar coNdicioNado, para atender as necessi-
dades da Sede e dos polos da Fundação Parápaz, conforme especificações, 
estimativas de quantidades e valores contidos do anexo i (Termo de refe-
rência) no Edital e seus anexos.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercido pelo Suplente, lEaNdro HENriQUE coSTa BarroS, identidade 
funcional n° 5906283/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de in-
fraestrutura.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
GaBiNETE do PrESidENTE, 02 dE JUNHo dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 808275
Portaria Nº 133 de 02 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 01 de 
janeiro de 2015, e ainda,
coNSidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ, nos termos do Processo administrativo Nº 2022/213280;
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rESolVE:
art. 1º - designar o servidor alBErTo fErNaNdES MElo, identidade fun-
cional nº 5949869/1, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 010/2022, celebrado 
entre a fundação ParáPaZ e a. V. dE JESUS BUriTi SErViÇoS dE rE-
friGEraÇÃo ME, inscrita no cNPJ/Mf  17.230.719/0001-11 cujo objeto 
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva de aParElHoS dE ar coNdicioNado, 
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.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercido pelo Suplente, lEaNdro HENriQUE coSTa BarroS, identidade 
funcional n° 5906283/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de in-
fraestrutura.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
GaBiNETE do PrESidENTE, 02 dE JUNHo dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 808273

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 134 de 02 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 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 06 (seis) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, para participação da inaugu-
ração da Usina da Paz no município de canaã dos carajás, bem como, a 
realização de encontro com os novos servidores das UsiPaz Parauapebas 
e canaã dos carajás para alinhamento do desenvolvimento das atividades 
nos espaços, com saída no dia 03 de junho de 2022 e retorno no dia 09 
de junho de 2022.

serVidor MatrÍcULa
rita Melo da Silva Pantoja 5946530/2

Tânia Mendes Torres 5963346/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente
fundação ParáPaz

Protocolo: 808612

.

.

secretaria de estado 
de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 134/2022-Gs/sePLad de 31 de Maio de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, e
coNSidEraNdo os termos do PaE nº 2022/562859,
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 1º de junho de 2022, a cessão, para a Secretaria de 
Estado de Saúde Pública, da servidora SaNdra HElENa SoUZa do ValE, 
matricula nº. 25747/1, ocupante do cargo de Técnico a.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 31 dE 
Maio dE 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 807959

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0137-Gs/sePLad, de 01 de JUNHo de 2.022. 
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006; 

rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo
cristina da Silva Barros 57214321/1 Servente SEdUc 04/05/2022 2022/185514

Maria Goreth de oliveira chaves 57210564/1 Servente SEdUc 20/05/2022 2022/626602
Jacqueline Southier Klein 54196774/2 assistente Social SESPa 10/05/2022 2022/563769

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 01 
de junho de 2.022. 
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 807848

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 475/2022-daF/sePLad, de 02 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 o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/563791,
rESolVE: 
coNcEdEr à servidora PriScila PErES SaNTiaGo SaldaNHa, id. fun-
cional nº. 54185839/4, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, 
lotada na coordenadoria de Perícia Médica, 30 (trinta) dias de licença Prê-
mio, no período de 04 de julho de 2022 a 02 de agosto de 2022, referente 
ao triênio de 19/08/2014 a 18/08/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
JUNHo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 808474

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 477/2022-daF/sePLad, de 02 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 o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/176458 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 90624,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 07 (sete) dias de licença para Tratamento de Saúde ao ser-
vidor Joao BoSco SaNToS, id. funcional nº. 25844/1, ocupante do cargo 
de assistente administrativo, lotado na coordenadoria de logística e Ges-
tão, no período de 26/01/2022 a 01/02/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 26/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
JUNHo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 808495
Portaria Nº 460/2022-daF/sePLad, de 30 de Maio de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais que lhe 
foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de novembro de 
2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 e as delegadas pelo 
art.. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de maio de 2022, publicada 
no doE nº 34.990, de 01/06/2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/166285 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 90315,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 04 (quatro) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora dilZa NaZarE colarES dE SoUZa, id. funcional 
nº. 5757193/1, ocupante do cargo de Médico, lotada na coordenadoria de 
Perícia Médica, no período de 10/01/2022 a 13/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 30 dE 
Maio dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 808124
Portaria Nº 461/2022-daF/sePLad, de 30 de Maio de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art.. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, 
de 25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01/06/2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/166350 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 90316,
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r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 08(oito) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora alESSaNdra caSTro GalVÃo, id. funcional nº. 
5909738/2, ocupante do cargo de Perito Médico, lotada na diretoria de 
Saúde ocupacional do Servidor, no período de 24/01/2022 a 31/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 30 dE 
Maio dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 808127

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº.138/2022-Gs/sePLad de 01 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 01 
de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022, e
coNSidEraNdo os termos do PaE nº. 2022/678522;
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor faBio GoMES larEdo, id. funcional nº. 5946319/3, 
ocupante do cargo de diretor, para responder pela Secretaria adjunta de 
Gestão de Pessoas, durante o impedimento legal da titular THaiNNa Ma-
GalHaES dE alENcar ViEira, id. funcional nº. 5903372/4, no período de 
09/06/2022 a 10/06/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUNHo dE 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 807970

errata
.

errata do terMo de coNtrato Nº 020/2022 – sePLad/daF
onde-se Lê: cNPJ nº. 02.491.558/0001-53
Leia-se: cNPJ nº. 02.491.558/0001-42
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
doE Nº.: 34.992, de 02 de junho de 2022 Protocolo: 807562 pag.11

Protocolo: 808225

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 0138/2022-Gs/sePLad, 02 de JUNHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 01 de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 e pelo 
§1º do art. 3º do decreto no 1.504, de 26 de abril de 2021;
considerando o prazo estabelecido no art. 2º da PorTaria N° 211/2021- 
GS/SEPlad, de 13 de dezembro de 2021;
rESolVE:
art. 1º. a portaria n°. 065/2021-GS/SEPlad, passa a vigorar com a se-
guintes alterações:
art. 1º …………………………
i - Verena feitosa Bitar Vasconcelos, diretora de Gestão de logística, iden-
tidade funcional nº 5917038/3
…………………………………
iii - iris alves Miranda Negrão, Técnica de administração e finanças, iden-
tidade funcional nº 54191225/4
art. 2º. fica prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido 
no art. 2° da portaria nº. 065/2021-GS/SEPlad.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, convali-
dando os trabalhos do grupo de trabalho a contar de 16 de maio de 2022.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 02 de junho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 807909
Portaria Nº.137/2022-Gs/sePLad de 01 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 01 
de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022, e
coNSidEraNdo os termos do PaE nº. 2022/544183;
r E S o l V E:
i-ProrroGar, a contar de 04 de maio de 2022, a cessão da servidora 
SaNdra Maria Maia SaMPaio, id. funcional nº. 27600/1, ocupante do 
cargo de Técnico “a”, para o Ministério Público do Estado do Pará – MPPa, 
com ônus para o órgão cessionário, pelo prazo de 02 (dois) anos, em con-
formidade com o disposto nos arts. 3º §3º; 4º inciso ii; 6º, incisos i e ii 
do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020.
ii-o efeitos desta Portaria retroagirão a 04.05.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUNHo dE 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 807963

Portaria Nº 169, de 2 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° 2403, de 02/06/2022.
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

aNeXo a Portaria Nº 169, de 2 de JUNHo de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social
Polícia civil

outras despesas 
correntes 0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) dETraN
 0261 0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP
investimentos 0,00 4.486.011,14 0,00 0,00 4.486.011,14

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 3.356.961,14 0,00 0,00 3.356.961,14
 7306 0,00 1.129.050,00 0,00 0,00 1.129.050,00

outras despesas 
correntes 0,00 248.000,00 0,00 0,00 248.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 248.000,00 0,00 0,00 248.000,00

GESTÃo
ProdEPa

investimentos 0,00 2.454.751,94 0,00 0,00 2.454.751,94
outras despesa de 

investimentos
 0301 0,00 2.454.751,94 0,00 0,00 2.454.751,94

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 621.224,62 0,00 0,00 621.224,62

Sentença Jurídica
 0261 0,00 621.224,62 0,00 0,00 621.224,62

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 3.207.953,72 0,00 0,00 3.207.953,72

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
obras e instalações

 0301 0,00 2.682.953,72 0,00 0,00 2.682.953,72
outras despesa de 

investimentos
 0301 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00

SETraN
investimentos 0,00 4.877.346,94 0,00 0,00 4.877.346,94

obras e instalações
 0301 0,00 4.877.346,94 0,00 0,00 4.877.346,94

PolÍTica Social
crS - Barcarena

outras despesas 
correntes 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0149 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
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fES
outras despesas 

correntes 0,00 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00

Hol
outras despesas 

correntes 0,00 36.000,00 6.000,00 6.000,00 48.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 36.000,00 6.000,00 6.000,00 48.000,00

SESPa
outras despesas 

correntes 0,00 880.800,00 0,00 0,00 880.800,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 880.800,00 0,00 0,00 880.800,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 377.000,00 0,00 0,00 377.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 377.000,00 0,00 0,00 377.000,00

SEdUc
Pessoal e Encargos 

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

folha de Pessoal
 0301 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fUNPGE
outras despesas 

correntes 0,00 31.883.388,84 0,00 0,00 31.883.388,84

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) PGE
 0140 0,00 31.883.388,84 0,00 0,00 31.883.388,84

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 4.734.011,14 0,00 0,00 4.734.011,14

SEdaP

 0301 0,00 3.604.961,14 0,00 0,00 3.604.961,14

 7306 0,00 1.129.050,00 0,00 0,00 1.129.050,00
ciência, Tecnologia 

e inovação 0,00 2.454.751,94 0,00 0,00 2.454.751,94

ProdEPa
 0301 0,00 2.454.751,94 0,00 0,00 2.454.751,94

cultura 0,00 377.000,00 0,00 0,00 377.000,00
fcP
 0301 0,00 377.000,00 0,00 0,00 377.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 2.682.953,72 0,00 0,00 2.682.953,72

SEdoP
 0301 0,00 2.682.953,72 0,00 0,00 2.682.953,72

Educação Básica 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
SEdUc

 0301 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
Encargos Especiais 0,00 621.224,62 0,00 0,00 621.224,62

ProdEPa
 0261 0,00 621.224,62 0,00 0,00 621.224,62

Esporte e lazer 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
SEdoP

 0301 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00

Governança 
Pública 0,00 31.883.388,84 0,00 0,00 31.883.388,84

fUNPGE
ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) PGE

 0140 0,00 31.883.388,84 0,00 0,00 31.883.388,84
infraestrutura e 

logística 0,00 4.877.346,94 0,00 0,00 4.877.346,94

SETraN
 0301 0,00 4.877.346,94 0,00 0,00 4.877.346,94

Manutenção da 
Gestão 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

SEdoP
 0101 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Saúde 0,00 1.561.800,00 6.000,00 6.000,00 1.573.800,00
crS - Barcarena
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
fES
 0301 0,00 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00

Hol
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 36.000,00 6.000,00 6.000,00 48.000,00
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 880.800,00 0,00 0,00 880.800,00
Segurança Pública 0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50

Polícia civil
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
dETraN

 0261 0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

0140 - recursos Próprios do 
fundo Especial da Procurado-

ria Geral do Estado
0,00 31.883.388,84 0,00 0,00 31.883.388,84

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 946.800,00 6.000,00 6.000,00 958.800,00

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

adM.iNdir               
0,00 1.052.467,12 0,00 0,00 1.052.467,12

0301 - recursos ordinários 0,00 14.737.013,74 500.000,00 0,00 15.237.013,74
7306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 1.129.050,00 0,00 0,00 1.129.050,00

ToTal 0,00 50.148.719,70 506.000,00 6.000,00 50.660.719,70

Portaria Nº 170, de 2 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 
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$ 12.417.645,33 (doze Milhões, Quatrocentos 
e dezessete Mil, Seiscentos e Quarenta e cinco reais e Trinta e Três cen-
tavos), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de des-
pesa(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 170, de 2 de JUNHo de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

PolÍTica Social

fEaS

outras despesas 
correntes 9.583.899,96 2.405.273,37 0,00 0,00 11.989.173,33
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despesas ordinárias
 0301 9.583.899,96 2.405.273,37 0,00 0,00 11.989.173,33

SESPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 278.472,00 278.472,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 0,00 278.472,00 278.472,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

direitos Socioas-
sistenciais 9.583.899,96 2.405.273,37 0,00 0,00 11.989.173,33

fEaS

 0301 9.583.899,96 2.405.273,37 0,00 0,00 11.989.173,33

Saúde 0,00 0,00 0,00 278.472,00 278.472,00

SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 0,00 278.472,00 278.472,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0301 - recursos ordinários 9.583.899,96 2.405.273,37 0,00 0,00 11.989.173,33

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 0,00 278.472,00 278.472,00

ToTal 9.583.899,96 2.405.273,37 0,00 278.472,00 12.267.645,33

Protocolo: 808628

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

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

editaL Nº 89/seaP/sePLad, de 02 de JUNHo de 2022
editaL de reiNteGraÇÃo e resULtado FiNaL deFiNitiVo 

da 1ª Fase do certaMe de caNdidatos 
Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad) 
e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP), 
no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas nes-
te Edital e em cumprimento às decisões judiciais proferidas nos autos dos 
Processos n° 0839453-06.2022.8.14.0301 e 0840544-34.2022.8.14.0301, 
tornam pública a Reintegração e o Resultado Final Definitivo da 1ª Fase de 
candidatos na condição sub judice do concurso c-208.
1. da reiNteGraÇÃo de caNdidato sUB JUdice
1.1 Em cumprimento às decisões proferidas nos autos descritos acima, 
ficam reintegrados de forma sub judice os candidatos abaixo especificados:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaJarÁ
inscrição Nome

48259 rafaEl caNUTo dE alMEida

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaMÁ
inscrição Nome

53016 EWERTON MESSIAS NASCIMENTO DE ALCANTARA

2. do resULtado FiNaL deFiNitiVo da 1ª Fase do certaMe de 
caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaJarÁ

inscrição Nome Nota Final

48259 rafaEl caNUTo dE alMEida 73

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

53016 EWERTON MESSIAS NASCIMENTO DE ALCANTARA 84

3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
contrárias.
Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 

PeNiteNciÁria (seaP)
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 

PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208
editaL Nº 90/seaP/sePLad, de 02 de JUNHo de 2022

editaL de coNVocaÇÃo Para MatricULa ao cUrso de 
ForMaÇÃo ProFissioNaL – sUB JUdice

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistra-
ÇÃo (sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, mediante 
as condições estipuladas neste Edital e demais normas pertinentes, e em 
cumprimento às decisões judiciais proferidas nos autos dos Processos n° 
0839453-06.2022.8.14.0301 e 0840544-34.2022.8.14.0301, tornam pú-
blica a Convocação para Matrícula ao Curso de Formação Profissional, em 
caráter sub judice, dos candidatos abaixo, conforme a seguir especificado:
da coNVocaÇÃo Para MatrÍcULa ao cUrso de ForMaÇÃo 
ProFissioNaL do caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice:

inscrição Nome data HorÁrio

48259 rafaEl caNUTo dE alMEida 10/06/2022 09h00

53016 EWERTON MESSIAS NASCIMENTO DE ALCANTARA 10/06/2022 10h00

2. os candidatos devem seguir todas as orientações informadas no Edital 
nº 55/SEaP/SEPlad, de 27 de abril de 2022 (Edital de convocação para 
Curso de Formação Profissional).
3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo 
Secretário de Estado de Planejamento e administração
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras PoLiciais de iNVestiGador de 
PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia ciViL e PaPiLoscoPista
coNcUrso PÚBLico c – 207
editaL N° 74/2022-sePLad/PcPa, 02 de JUNHo de 2022
reiNteGraÇÃo e HaBiLitaÇÃo Para eNVio de eXaMe 
reFereNte a etaPa do eXaMe MÉdico - sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, torNaM PÚBLica a reiNteGraÇÃo e 
HaBiLitaÇÃo Para eNVio de eXaMe reFereNte a etaPa do 
eXaMe MÉdico - sUB JUdice do concurso Público no c-207, conforme 
as seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado, em cumprimento à decisão judicial proferida nos 
autos descrito abaixo, a reintegração do candidato ao certame, com a ha-
bilitação para o envio do exame de sangue referente a etapa de Exame 
Médico - Sub judice:

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL 
NoMe iNscriÇÃo aUtos Nº

andré leal Trindade (Sub Judice) 4130071586 0804350-65.2022.8.14.0000

i – fica coNVocado o candidato acima relacionado, para envio do exame 
de sangue, que deverá ser postado via Sedex com ar (aviso de recebi-
mento) até o dia 13/06/2022 (será observada a data de postagem), para o 
endereço informado na etiqueta, conforme segue abaixo:

destiNatÁrio: instituto aocP
av. dr. Gastão Vidigal, nº 959, Bairro: Zona 8
Maringá - Pr
ceP 87050-440

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
NoMe do caNdidato: XXXXXX XXXXXXXXXXXX

NÚMero de iNscriÇÃo: XXXXXX

ii – o candidato convocado para o envio do exame deverá observar todo o 
disposto no item 14 do Edital de abertura do concurso Público no c-207.
iii - informa-se, ainda, que não será disponibilizado outro momento para 
envio do exame referente a etapa, ficando o candidato eliminado do Con-
curso Público.
art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará



20  diário oficial Nº 34.994 Sexta-feira, 03 DE JUNHO DE 2022

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa 

PÚBLica e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras PoLiciais de iNVestiGador 

de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia ciViL e 
PaPiLoscoPista.

coNcUrso PÚBLico c – 207
editaL N° 75/2022-sePLad/PcPa, 02 de JUNHo de 2022
reaBertUra do PraZo de recUrso coNtra o resULtado da 
ProVa discUrsiVa - sUB JUdice
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
– sePLad e a PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ – PcPa, no uso 
de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edi-
tal e demais disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico a reaBer-
tUra do PraZo de recUrso coNtra o resULtado da ProVa 
discUrsiVa do caNdidato do concurso Público c-207, conforme as 
seguintes disposições:
art. 1º fica divulgado, em cumprimento à decisão judicial proferida nos 
autos descritos abaixo, a reabertura do prazo de recurso contra o resultado 
da Prova discursiva do candidato:

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo aUtos Nº

carlos Eduardo durans Nogueira (Sub judice) 4150054303 0810799-73.2021.8.14.0000

art. 2° Quanto ao resultado divulgado da Prova discursiva do candidato 
descrito acima, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado 
em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoao-
cp.org.br, no período da 0h00min do dia 09/06/2022 até as 23h59min do 
dia 10/06/2022, observado o horário oficial de Brasília – DF.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 808621

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 405 de 02 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 Processo administrativo Eletrônico nº 2022/679423 
(PaE), de 31/05/2022;
rESolVE: 
i - coNcEdEr ao servidor Thiago de Sousa lucio, matrícula nº 5950242/3, 
ocupante do cargo em comissão de Secretário de diretoria, lotado na Ge-
rência de Suporte administrativo, Suprimento de fundos no valor total de 
r$2.000,00 (dois mil reais), para atender despesas correntes com deslo-
camento de passagem e locomoção em perímetro não urbano, consideran-
do o Plano de Expansão e o cronograma de atendimento dos caminhões 
– Unidades Móveis deste Instituto, o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte do recurso Natureza da despesa Valor
1297 0261 339033 r$2.000,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do Suprimento de fundo de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e, 
para prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do 
prazo estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 807891

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 402 de 02 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 2022/663132 
(PaE), de 27/05/2022.
rESolVE: 
i – aUToriZar a servidora Marcella Yumi da rocha Takeshita, matrícula 
nº 5948298/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário B, a viajar ao 
município abaetetuba/PA, no dia 09/06/2022, a fim de realizar atendimen-
to psicossocial no polo do iGEPrEV no referido município.  
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de junho de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 807935
Portaria Nº 403 de 02 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 2022/670726 
(PaE), de 30/05/2022.
rESolVE: 
i – aUToriZar à servidora Sara Tatiane da Silva alves, matrícula nº 
5962961/1, ocupante do cargo em comissão de Secretária de conselho, 
a viajar ao município de Igarapé Açu/PA, no dia 06/06/2022, a fim de 
acompanhar o inicio dos atendimentos aos beneficiários do Instituto e para 
sanar possíveis contratempos que venham a ocorrer no local.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de junho de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 807936
Portaria Nº 404 de 02 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 2022/670651 
(PaE), de 30/05/2022.
rESolVE: 
i – aUToriZar à servidora Sara Tatiane da Silva alves, matrícula nº 
5962961/1, ocupante do cargo em comissão de Secretária de conselho, a 
viajar ao município de Igarapé Açu/PA, no dia 03/06/2022, a fim de orga-
nizar a infraestrutura do caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.  
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de junho de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 807938
Portaria Nº 406 de 02 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/ 570277  
(PaE), de 10/05/2022.
rESolVE: 
i – aUToriZar o servidor Nelson ferreira de Souza filho, matrícula nº 
5963004/1, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotado no 
Núcleo de registro e certidões, a viajar a cidade de fortaleza/cE, no pe-
ríodo 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, 02 de junho de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 808445
Portaria Nº 407 de 02 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 2022/669711 
(PaE), de 30/05/2022.
rESolVE: 
i – aUToriZar o servidor Newton fernando lopes da Silva, matrícula nº 
57221203/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar ao mu-
nicípio de Marabá/PA, no período de 20/06/2022 a 24/06/2022, a fim de 
realizar visita técnica e supervisionar o andamento das reformas e adequa-
ções do polo do iGEPrEV, no referido município. 
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 808447
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Portaria Nº 416 de 02 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  
2022/684124 (PaE), de 01/06/2022.
rESolVE:
i – aUtoriZar o servidor Yuri do amaral dutra, matrícula nº 5963021/1, 
ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotado na Gerência de 
diligências, 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, 02 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 415 de 02 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 2022/674429 
(PaE), de 31/05/2022.
rESolVE:
i – aUtoriZar a servidora Sandra Nunes rêgo de loiola, matrícula nº 
57205414/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, a viajar ao 
município de abaetetuba/Pa, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022, a 
fim de realizar treinamento aos funcionários do polo do IGEPREV, no refe-
rido município. 
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 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, 02 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 414 de 02 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 2022/680371 
(PaE), de 01/06/2022.
rESolVE:
i – aUtoriZar o servidor charles Xenágoras Nascimento do Nasci-
mento, matrícula nº 5948279/2, ocupante da função de Técnico em Ges-
tão de informática, a viajar ao município de Bragança/Pa, no período de 
10/06/2022 a 13/06/2022, a fim de organizar a infraestrutura tecnológica 
do caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.    
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três 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, 02 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 413 de 02 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 2022/680303 
(PaE), de 01/06/2022. 
rESolVE:
i – aUtoriZar ao servidor Edson lucas da Silva dias, matrícula nº 
5921164/3, ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, 
a viajar ao município de Igarapé Açu/PA, no dia 06/06/2022, a fim de 
organizar a infraestrutura tecnológica do caminhão – Unidade Móvel do 
iGEPrEV.    
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária 
ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 412 de 02 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 2022/680257 
(PaE), de 01/06/2022. 

rESolVE:
i – aUtoriZar ao servidor Edson lucas da Silva dias, matrícula nº 
5921164/3, ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, 
a viajar ao município de Igarapé Açu/PA, no dia 03/06/2022, a fim de 
verificar a infraestrutura tecnológica da localidade para a instalação do 
caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.    
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária 
ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 411 de 02 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  
2022/683771 (PaE), de 27/04/2022, que trata sobre autorização de deslo-
camento e concessão de diárias.
resoLVe:
i – aUtoriZar as servidoras abaixo relacionadas, a viajarem a cidade 
de Fortaleza/CE, no período de 07/06/2022 a 11/06/2022, a fim de partici-
parem do 55° congresso Nacional da aBiPEM e do 4° congresso Estadual 
da acEPrEM: 

serVidoras MatrÍcULa carGo/FUNÇÃo LotaÇÃo

Bianca Macêdo fernandes 5952292/1 Técnico Previdenciário a coordenadoria de cadastro e 
Habilitação

Maria luisa abreu Marçal 5963011/1 Técnico Previdenciário a coordenadoria de cadastro e 
Habilitação

Yasmim Guerreiro do 
Nascimento 5963015/1 Técnico Previdenciário a coordenadoria de cadastro e 

Habilitação

ii – coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias às servidoras citadas acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 410 de 02 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  
2022/671479  (PaE), de 31/05/2022.
rESolVE:
i – aUtoriZar o servidor danilo aragão de aragão, matrícula nº 
5900901/4, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças/
coordenador, lotado na coordenadoria de concessão de Benefícios, a via-
jar 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, 02 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 409 de 02 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  
2022/671480  (PaE), de 31/05/2022.
rESolVE:
i – aUtoriZar o servidor Syllas azevedo Monteiro, matrícula nº 
5948961/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotado na co-
ordenadoria 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, 02 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 408 de 02 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
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coNsideraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/671483 
(PaE), de 31/05/2022.
rESolVE:
i – aUtoriZar a servidora Bianca da costa Monteiro, matrícula nº 
5931146/2, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotada 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 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, 02 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 808625

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 108 de 01 de Junho de 2022 
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 991 de 24 de agosto de 2020 no 
capítulo Xii, art 26, acerca das disposições para aquisição de combustível; e
coNSidEraNdo o Processo 2022/686905,
rESolVE: 
i – designar a servidora rENaTa KEllY aSSiS da SilVa, matrícula nº 
57192950/1, Professor classe i para substituir o servidor roMUlo BarroS Sil-
VA, matrícula nº 54194601/1, como Gestor de Frota e Equipe de Apoio/Perfil 
consulta junto a Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPa no 
Sistema Gestão de Abastecimento da Frota de Veículos Oficiais do Estado.
ii – Esta Portaria entra em vigor a contar de 01/06/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 808236

secretaria de estado 
da FaZeNda

.

Portaria Nº 1.129 de 02 de JUNHo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar as servidoras aNa Márcia MENdES BraGa, identi-
dade funcional nº 02525884/1, assistente administrativo, e irENicE al-
VES MarTiNS fErrEira, identidade funcional n° 02005697/2, assistente 
administrativo, ambas lotadas na cEraT Marabá, para respectivamente 
atuarem como fiscal titular e fiscal substituta do 4º TAC Nº 021/2018/
SEfa, celebrado com a Srª. EdNa riBEiro da SilVa oNofrE, cujo objeto 
é a troca de titularidade do serviço de locação de imóvel não residencial, 
situado à rua carajás, nº 300, Bairro centro, canaã dos carajás, Pa, para 
instalação e funcionamento da oEaT/caNaÃ doS caraJáS.
art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 808597

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3º
contrato: 078/2021/seFa
data da assinatura: 27/05/2022
Justificativa: Com fundamento na lei nº 8.666/93 e Manifestação Jurídica 
nº 181/2022/coNJUr/SEfa/Pa, o presente aditivo tem por objeto a pror-
rogação do prazo de execução do contrato até 30 de Julho de 2022.
Vigência: até 30/07/2022
contratado: iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ/Mf nº 
27.850.633/0001-45
Endereço: rua assembléia, nº 170-B. Bairro: Maracangalha. cEP: 66.110-
190. Belém/Pa.
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 807874

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1134, 02 de JUNHo 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 ainda o processo nº 2022/660096-cGal.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora roSÂNGEla Socorro PEiXoTo JUcá cargo Téc-
nico, Matricula nº3233588/3, portadora do cPf nº 134.372.912-20, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338 - oPEracioNaliZaÇÃo daS acÕES adMiNiSTraTiVa.
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica: 800,00 
(oitocentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS.
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cGal, 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 Nº 1135, 02 de JUNHo 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 ainda o processo nº 2022/668226-cEcoMT SErra do cacHiMBo.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor Márcio JESUS MarTiNS alHo, fiscal da receita 
Estadual, matricula nº 051288620/1, portador do cPf nº 207.876.342-04, 
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-
SErra do cacHiMBo, 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: 808185

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº 1130 de 02 de junho de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor EValdo JoSE da coSTa PEdroSo, nº 0551915201, MoTo-
riSTa, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE al-
TAMIRA, objetivo de conduzir veículo oficial, no período de 31.05.2022 à 
04.06.2022, no trecho Pacajá - altamira - Pacajá.
Portaria Nº 1131 de 02 de junho de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor GilcEMir aParEcido NardElli, nº 0591478801, fiScal -a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da cEcoMT TaPa-
JOS, objetivo de fiscalizar embarcações que entram no Estado do Pará, no 
período de 01.06.2022 à 03.06.2022, no trecho Óbidos - Juruti - Óbidos.
Portaria Nº 1132 de 02 de junho de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor lUiZ GoNZaGa liMa MiraNda, nº 0513917101, SEcrETario 
dE GaBiNETE, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. 
DA CECOMT TAPAJÓS, objetivo de fiscalizar embarcações que entram no 
Estado do Pará, no período de 01.06.2022 à 03.06.2022, no trecho Óbidos 
- Juruti - Óbidos.
Portaria Nº 1133 de 02 de junho de 2022 autorizar o pagamento de 
1 e 1/2  diárias ao servidor aNToNio do Socorro PiNHEiro coElHo, nº 
0512099301, MariNHEiro rEG. dE coNVES, coord. EXEc. dE coNTro-
LE MERCADORIA EM TRANS. DA CECOMT TAPAJOS, objetivo de fiscalizar 
embarcações que entram no Estado do Pará, no período de 02.06.2022 à 
03.06.2022, no trecho Óbidos - Juruti - Óbidos.
Portaria Nº 1126 de 01 de junho de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, nº 0594557901, SEcrE-
Tario dE ESTado da faZENda, GaBiNETE do SEcrETário, objetivo de 
participar de audiência de conciliação no STf e reunião no Senado federal, 
no período de 02.06.2022 , no trecho Belém - Brasília - Belém.
Portaria Nº 1127 de 01 de junho de 2022 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias a servidora diaNa raMoS SilVa, nº 0513855801, aG. dE PorTaria, 
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE caPaNE-
MA, objetivo de formação de educação fiscal e cidadania, no período de 
07.06.2022 à 09.06.2022, no trecho Bragança - Belém -Bragança.
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Portaria Nº 1128 de 01 de junho de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor MaUro airToN MoUra dE liMa PoNTES, nº 0512856001, 
fiScal c, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE 
CAPANEMA, objetivo de formação de educação fiscal e cidadania, no perí-
odo de 07.06.2022 à 09.06.2022, no trecho Bragança - Belém - Bragança.

Protocolo: 808114

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

aiNF de trÂNsito - cerat aLtaMira
o ilmo. coordenador de administração Tributária e Não Tributária da Se-
cretaria de Estado da fazenda do Estado do Pará, no município de altamira, 
faZ SaBEr, a titular e/ ou representante legal da interessada abaixo rela-
cionado, que foi lavrado o Auto de Infração e Notificação Fiscal de Trânsito, 
ficando V.Sas. Intimado a recolher o Crédito Tributário no prazo de 30 (trin-
ta) dias contados da data em que se considere notificado o contribuinte, na 
forma do Art. 14, §3º,III da Lei nº 6.182/98, ficando garantida a redução 
de 50% (cinquenta por cento) da multa, na forma do art. 5º, §2º,i da lei 
6.182/98, salvo interposição de impugnação, em igual prazo, a Julgadoria 
de 1ª Instância, findo o qual sujeitar-se-á à cobrança executiva do débito.

aiNF tad coNtriBUiNte  cPF 
812022510000783-2 812021390003240 liliaNE fErNaNdES dE caSTro 019.449.492-67

 
Mario cESar HollaNda caMPoS
coordenador da cEraT altamira

Protocolo: 808112

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000681 de 02/06/2022 - 
Proc n.º 002022730003548/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: francimary Krebes Silva lavareda Souza – cPf: 377.595.312-49
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1 Tipo: Pas/automóvel 

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204002849, de 02/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003565/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: cleibe Juliano Quaresma Silva – cPf: 605.011.702-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3402815
Portaria n.º202204002851, de 02/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003559/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: Emerson correa – cPf: 305.824.402-97
Marca/Tipo/chassi
HYUNdai/HB20 1.6M coMf/Pas/automovel/9BHBG51daEP257145
Portaria n.º202204002853, de 02/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003392/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 lisboa da rocha – cPf: 112.685.142-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0NG205043
Portaria n.º202204002855, de 02/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003552/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: alberto Ubiratan do amaral lacerda – cPf: 257.370.822-53
Marca/Tipo/chassi
VW/FOX 1.6 SELECAO GII/Pas/Automovel/9BWAB45ZXE4145484
Portaria n.º202204002857, de 02/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003592/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: rodrigo e Silva Martins – cPf: 789.981.742-00
Marca/Tipo/chassi
HoNda/Hr-V EXl cVT/Pas/automovel/93HrV2870MK217039
Portaria n.º202204002859, de 02/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003597/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 luis de Souza Barreto – cPf: 375.788.712-34
Marca/Tipo/chassi
VW/VOYAGE 1.6L AF5/Pas/Automovel/9BWDL45U9LT032871

Protocolo: 808006

secretaria de estado 
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 115/2022, de 02 de JUNHo de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribui-
ções legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 
8.666, de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 
13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláu-
sula Quinta do Termo de convênio nº. 32/2022 e os autos do processo nº 
2022/216622.
rESolVE:
Designar como fiscais as servidoras Ana Paula Nogueira de Souza, ma-
trícula n° 5234018-2 e  rejani do Socorro Moreira da Silva, matrícula nº 
3218406-2, ambos com lotação doca/3º crS/SESPa, para acompanhar, 
controlar e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a ela-
boração de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão 
de laudo conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do 
Tribunal de contas do Estado do Pará – T. c. E.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 807903
Portaria Nº 114/2022, de 02 de JUNHo de 2022.
o Secretário adjunto de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272;
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus termos administrativos, nos termos da lei federal n° 13.019/2014 e 
13.204/2015 e decreto Estadual n°1.835/2017;
coNSidEraNdo o teor da cláusula décima do Termo de fomento nº 
02/2022 e os autos do processo nº 2022/148113;
resolve:
i – designar como Gestor da Parceria o servidor irNaNdo SiQUEira da 
TriNdadE, matrícula 5895988/1, com lotação doca/9º crS/SESPa, para 
monitorar, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Parceria constan-
te no Termo abaixo, bem como a elaboração de relatório Técnico nos moldes 
art. 59 da lei 13.019/2014 assim como seu devido Parecer Técnico conclusi-
vo, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei;
ii – designar como membros da comissão de Monitoramento e avaliação da 
Parceria, as servidoras lUciENE SoUSa dE SoUSa, matrícula 5895988-1, 
HEllEN aNE doS aNJoS PicaNÇo, matrícula 57191604-2, ambos com lota-
ção DOCA/9º CRS/SESPA, para monitorar, acompanhar e fiscalizar a execução 
e cumprimento do objeto da Parceria constante no Termo abaixo, bem como 
a elaboração de relatório Técnico nos moldes do art. 59 da lei 13.019/2014, 
adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 807789
Portaria Nº. 05/2022 - deaUds/sesPa

a diretora do departamento de auditoria em Saúde, da Secretaria de Esta-
do de Saúde Pública - dEaUdS/SESPa, no uso de suas atribuições legais e,
considerando a PorTaria Nº 0295 – GaBiNETE do SEcrETário/SESPa 
de 13 de aBril de 2021, publicado no doE nº 34.551 de 14/04/2021.
rESolVE:
designar os auditores em Saúde do Sistema Nacional de auditoria – SNa, 
componente Estadual, Glenda fonseca cunha, matrícula 5962544, Edson 
abreu cardoso, matrícula 5144752/1, irismar de almeida Machado, matrí-
cula 112453/1 e José dos Santos Brito, matrícula 514193/1, sob a coorde-
nação do primeiro, para procederem auditoria em Saúde na atenção Bási-
ca, com foco no Pacto da redução da Mortalidade Materna, abrangendo o 
exercício de 2021 e 1º quadrimestre de 2022, a se realizar no Município de 
capitão Poço/Pa, no período de 06 a 10 de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 02 de junho de 2022.
Sabrina Torres lopes
diretora do dEaUdS/SESPa
                                                                                                    

Protocolo: 808103
Portaria Nº 528 de 01 de JUNHo de 2022 
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo 
administrativo de diciplinar, instaurado pela da PorTaria Nº 677, de 14 de 
setembro de 2020, nos autos do Processo administrativo nº 2016.251577.
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNSidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E S o l V E:
i – arQUiVar o Processo administrativo de disciplinar - Processo nº 
2016.251577, com base na manifestação nº 706/2022coNJUr/SESPa, ra-
tificada pelo Procurador do Estado, Bruno Anunciação das Chagas (anexo 
sequencial 6-7).
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ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 01 de junho de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
 Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 808329

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/16º PSS/SESPa
ato: contrato nº 182/2022(autorizo/PaE nº 1482090/2021)
Nome do Servidor: THaYNá GoNZalEZ rodriGUES SaNToS 
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

Protocolo: 808613

errata
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 010/sesPa/2022.
Processo: 2019/647166.
oBJETo: aquisição do medicamento aTalUrENo 250MG GraNUlado 
Para SUSPENSÃo oral, para atendimento das necessidades do paciente 
f. H. T. S., que está contemplado pela ação Judicial - Processo nº 1003580-
17.2019.40139.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: PTc farMacÊUTica do BraSil lTda.
cNPJ Nº: 25.210.460/0003/70.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV.
Valor: r$ 764.607,60 (setecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e 
sete reais e sessenta centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: aTiVidadE: 8288.    
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30
foNTE: 0103008809.
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 010/2022.
Nesta data, raTifico o termo de dispensa de licitação nº 010/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 02 de junho de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

errata:
No d.o.e. nº 34.873 de 23/02/2022, que publicou o eXtrato da 
disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 010/sesPa/2022. Protocolo nº 764139.
oNde se LÊ:
cNPJ: 25.210.463/0001-09.
Leia-se:
cNPJ: 25.210.463/0003-70
Belém (Pá), 02 de junho de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 808524

.

.

coNtrato
.

coNtrato de GestÃo Nº 004/sesPa/2022 
Processo Nº 2022/136553

objeto: o presente contrato de Gestão tem por objeto estabelecer o 
compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e 
execução das ações e serviços de saúde, na PoliclÍNica dE TUcUrUÍ/
NaTEa  localizado no Município de Tucuruí, com a pactuação de indicado-
res de qualidade e resultado, assegurando assistência universal e gratuita, 
exclusiva, aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS,  (art. 25, inc 
i do dec. Estadual nº 021/2019) com obediência aos princípios do SUS, 
expressos no art. 198, cf e no art. 7º da lei federal nº 8.080/90,) (art. 
25, inc ii do dec. Estadual nº 021/2019) obrigatoriedade de alimentação 
dos Sistemas de Gestão e informação de Saúde em vigor, (art. 25, inc iii 
do dec. Estadual nº 021/2019) considerando os anexos ao contrato de 
Gestão indicados a seguir
1. a) anexo i – Plano de Trabalho/descrição de Serviços (Meta Quantitativa 
inciso ii e iii, art. 24, dec Estadual nº 21/2019);
2. b) anexo ii – indicadores de Qualidade (Meta Qualitativa- inciso ii art. 
24, dec. Estadual nº 21/2019);
3. c) anexo iii – Sistema de Pagamento ( inciso iV, art. 24, dec. Estadual 
nº 21/2019
4. d) anexo iV – relatório contábil e financeiro;
5. e) anexo V – Termo de cessão de Uso de Bens Móveis e;
6. f) anexo Vi – Termo de cessão de Uso de Bem imóvel;
 data da assinatura: 01/06/2022
Valor Global: r$ 36.168.000,00 (trinta e seis milhões, cento e sessenta e 
oito mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, podendo ser 
prorrogado por período sucessivos no interesse de ambas as partes me-
diante parecer favorável da SESPa.
dotação orçamentária: 8877;  Elemento de despesa 335043  fonte de 
recurso 0103 / 0101 / 0149 / 0349 / 0303 / 0301.
contratado: iNSTiTUTo dE SaÚdE Social E aMBiENTal da aMaZÔNia- iSSaa.
Endereço: rua Municipalidade nº 985 Sala 1412 Umarizal-Belém/Pa Muni-
cípio de Belém  cEP: 66.050-350 – Pa   cNPJ: 22.176.345/0001-33
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros – Secretário adjunto 
de Gestão administrativa.

Protocolo: 807967

coNtrato Nº 051/2022 - Processo: 2021/1303999
ParTES: SESPa E coNSTrUTora crUZEiro do SUl lTda
DO OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo a locação para fins não 
residenciais do imóvel localizado à av. raimundo Veridiano, nº 1.008, em 
Tucuruí/Pa, para implantação da Policlínica no município de Tucuruí.
do PrEÇo: o valor mensal para locação do imóvel é de r$ 140.000,00 
(cento e quarenta mil reais), perfazendo o valor total anual de r$ 
1.680.000,00 (Hum milhão, seiscentos e oitenta mil reais).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a despesa para execução do presente con-
trato consta no orçamento da SESPa, e estando livres e não comprome-
tidos na seguinte dotação orçamentária: 8288,  Elemento de despesa: 
339039 e fonte de recurso: 0103 / 0303 / 0101 / 0301 / 0149 / 0349.
ViGÊNcia: 01/06/22 a 31/05/24
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: 807952

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º termo aditivo ao contrato 80.20- processo 2020/348004
ParTES: Empresa brasileira de correios e telegrafo-EBcT ( correios)
do objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vi-
gência do contrato  original por mais 12 meses.
da dotação: os recursos orçamentários previsto na cláusula décima – 
da dotação orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das 
despesas decorrentes deste contrato têm seu valor estimado em r$ 
3.127.578,94 (três milhões, cento e vinte e sete mil quinhentos e setenta 
e oito reais e noventa e quatro centavos).
Da ratificação: Ficam ratificadas as demais clausulas estabelecidas no contrato 80.20.
data da vigência: 02/06/22 a 02/06/23
data de 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: 807796

.

.

coNVÊNio
.

convênio n° 32/2022
Processo: 2022/216622
objeto: “aquisição de um Tomógrafo”.
data de assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 à 30/05/2023
dotação orçamentária: dotação orçamentária: 8289; Elemento de despe-
sa: 444042; fonte: 0103 / 0301 / 0101 / 0303.
Valor Total: r$ 1.799.333,00 
Valor concedente: r$ 1.619.400,00
Valor contrapartida: r$ 179.933,33
convenente: Prefeitura Municipal de castanhal
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 807827

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação do extrato de adesão à ata de regis-
tro de Preços nº. 013/2021 – Pregão eletrônico srP nº 011/2021 – 
coNsÓrcio PÚBLico iNterMUNiciPaL de iNFraestrUtUra do 
EXTREMO SUL DA BAHIA - CONSTRUIR, publicado no Diário Oficial 
do estado nº. 34.940 do dia 20/04/2022, Protocolo nº. 787229.
Belém, 03 de Junho de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 808010
tornar sem efeito a publicação do extrato de adesão à ata de regis-
tro de Preços nº. 012/2021 – Pregão eletrônico srP nº 011/2021 – 
coNsÓrcio PÚBLico iNterMUNiciPaL de iNFraestrUtUra do 
EXTREMO SUL DA BAHIA - CONSTRUIR, publicado no Diário Oficial 
do estado nº. 34.940 do dia 20/04/2022, Protocolo nº. 787122.
Belém, 03 de Junho de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 808004

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 059/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 017/SESPa/2022, Processo nº 2020/678968, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 12/05/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.969 de 13/05/2022.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de Medicamen-
tos, oriundo de demandas administrativas, para atender aos pacientes da 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPa, conforme especi-
ficação e quantidade descritas no Editale seus anexos.
Valor ToTal: r$ 594,00 (Quinhentos e noventa e quatro reais).
ViGÊNcia: 03/06/2022 a 02/06/2023.
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EMPrESa: f. cardoSo E cia lTda., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, inscrição Estadual nº 
15.051.578-2, com sede na rua João Nunes de Souza, nº 125, Br 316, 
KM 8, Bairro águas Brancas, cEP: 67.033-030, ananindeua-Pa, Telefone: 
(91)3202-1344/ (91)3202-1310, E-mails: licitacao@shoppingdasaudeon-
line.com.br.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

04 HEMifUMaraTo dE QUETiaPiNa 100 MG coM rEV cT Bl al 
PlaS oPc X 30 coMPriMido 540 r$ 1,10

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS 
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa 

Protocolo: 807855
terMo de rescisÃo aMiGaVÉL coNtrato de GestÃo 

Nº 003/sesPa/2021 Processo: 2022/321555
objeto: 1.1. constitui objeto deste termo a rescisão amigável do
contrato de Gestão n° 03/SESPa/2021, que tem por objeto fomento,
gerenciamento, operacionalização e execução de atividades e serviços
de saúde desenvolvidos no Hospital Público regional dos caetés,
situado no Município de capanema, com fundamento no art. 79, ii da
lei federal nº 8.666/1993, cláusula Quarta, subitem 4.2, do 6º Termo 
aditivo e na Homologação do Edital de Seleção nº 005/2022 publicado em 
20/05/2022 doE: 34.976 (PaE- 2021/1141551).
Efeitos rescisórios: 
2.1. os efeitos rescisórios ao contrato de Gestão nº 03/SESPa/2021 inci-
dem a partir de 01 de Junho de 2022 revogando-se os Termos de cessão 
de Uso dos Bens Públicos, não cabendo a coNTraTada direito a qualquer 
indenização

Protocolo: 807905
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 060/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 017/SESPa/2022, Processo nº 2020/678968, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 12/05/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.969 de 13/05/2022.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de Medicamen-
tos, oriundo de demandas administrativas, para atender aos pacientes da 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPa, conforme especi-
ficação e quantidade descritas no Editale seus anexos.
Valor ToTal: r$ 487.227,12 (Quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos 
e vinte e sete reais, doze centavos).
ViGÊNcia: 03/06/2022 a 02/06/2023.
EMPrESa: Elfa MEdicaMENToS S.a., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 09.053.134/0001-45, inscrição Estadual nº 
0749251000173, com sede na NUcr intersecção rod df001 c/rod 475, 
Ga 02 coNd SYS GaMa B.ParK - PoNTE alTa NorTE (GaMa), BraSilia–
df, cEP: 72427-010, Telefone: (83) 2106-2433 E-mail: licitacao@grupo-
elfa.com.br.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

01 aGalSidaSE-BETa 35 MG PÓ liof Sol iNJ cT fa Vd TraNS 
X 20 Ml fraSco-aMPola 24 r$ 13.744,18

07 PirfENidoNa 267 MG caP dUra cT fr PlaS oPc X 270 cáPSUla 4.860 r$ 32,38

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS 
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa 

Protocolo: 807899
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 061/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 017/SESPa/2022, Processo nº 2020/678968, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 12/05/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.969 de 13/05/2022.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de Medicamen-
tos, oriundo de demandas administrativas, para atender aos pacientes da 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPa, conforme especi-
ficação e quantidade descritas no Editale seus anexos.
Valor ToTal: r$ 81.390,09 (oitenta e um mil, trezentos e noventa reais, 
nove centavos).
ViGÊNcia: 03/06/2022 a 02/06/2023.
EMPrESa: cM HoSPiTalar S/a, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no cNPJ/Mf sob nº 12.420.164/0009-04, inscrição Estadual nº º 
0774964900260, com sede na rod df 290, KM7 lT 1 4 Gl 2 ar 5 6 7 - 
SaNTa Maria - BraSilia/df - cEP 72578000  Telefone: (16) 2101-9401 
E-mail: licitacoes@mafrahospitalar.com.br.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

08 USTEQUiNUMaBE 90 MG Sol iNJ cT 1 SEr PrEENc Vd TraNS 
diSP SEGUraNÇa X 1 Ml SEriNGa 3 r$ 27.130,03

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS 
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa 

Protocolo: 807871
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 062/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 017/SESPa/2022, Processo nº 2020/678968, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 12/05/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.969 de 13/05/2022.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de Medicamen-
tos, oriundo de demandas administrativas, para atender aos pacientes da 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPa, conforme especi-
ficação e quantidade descritas no Editale seus anexos.

Valor ToTal: r$ 206.691,12 (duzentos e seis mil, seiscentos e noventa 
e um reais, doze centavos).
ViGÊNcia: 03/06/2022 a 02/06/2023.
EMPrESa: NoVarTiS BiociÊNciaS S.a., pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 56.994.502/0026-98, inscrição Estadual 
nº 106.525.654, com sede na rod Br-153 km 5.5 armazém 02 Módulo 
07 Parte 01 Jardim Guanabara, Goiânia – Go, cEP: 74.675-090, Telefone: 
(11) 5532-7797 e (11)5532-7447, E-mails: central.licitacao@novartis.com 
e licitacao.onco@novartis.com.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

06 oMaliZUMaBE 150 MG Sol iNJ cT 1 SEr PrEENc Vd TraNS 
X 1 Ml fraSco-aMPola 114 r$ 1.813,08

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS 
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa 

Protocolo: 807881
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 063/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 017/SESPa/2022, Processo nº 2020/678968, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 12/05/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.969 de 13/05/2022.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de Medicamen-
tos, oriundo de demandas administrativas, para atender aos pacientes da 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPa, conforme especi-
ficação e quantidade descritas no Editale seus anexos.
Valor ToTal: r$ 173.470,50 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e 
setenta reais, cinquenta centavos).
ViGÊNcia: 03/06/2022 a 02/06/2023.
EMPrESa: ProfarMa SPEcialTY S.a, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 81.887.838/0007-36, inscrição Estadual n.º 
º 082.851.68-9, com sede rua José oswaldo darwich, nº 239, Quadra 2, 
lote 10, Bairro ciViT i, Serra–ES, cEP: 29168-025, Tel: (011) 3572-3541/ 
5054-9199, E-mail: licitacao@profarmaspecialty.com.br.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
09 VEdoliZUMaBE 300 MG Po liof iNJ cT 1 fa Vd TraNS fraSco-aMPola 14 r$ 12.390,75

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS 
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa 

Protocolo: 807890
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 o candidato relacionado abaixo, por não compareci-
mento, conforme o item 7.3 do Edital nº 003/2022.

N° inscrição Município Função Nome do candidato
20220248429113 BElÉM MÉdico CAROLINA BARROS KAHWAGE

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

N° inscrição Município função Nome do candidato Nota final

20220248386309 MariTUBa MÉdico raUl liMa E SilVa 12,60

20220248287384 BElÉM MÉdico MaiTÊ SilVa MarTiNS 
GadElHa 14,80

os candidatos aprovado no certame para comparecimento nos dias 03 e 
06 de junho de 2022, aos locais para o quais foram classificados (o ende-
reço estará disponível na página do certame) – de 09h às 17h, munidos 
dos documentos 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 02.06.2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 808580
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de saÚde PÚBLica - sesPa
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 004, de 05/01/2022 (doE 
34.827, de 12.01.2022), que constituiu a comissão organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.
rESolVE:
dESclaSSificar, a candidata relacionada abaixo, devido Edital item, 7.3. 
pelo não comparecimento para entrega de documentos.
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N° inscrição Município função Nome do candidato
2022022510271 BElÉM PEdaGoGo roSENildE foNSEca SaNToS

CONVOCAR a candidata relacionada abaixo, dentro da ordem de classifica-
ção para o respectivo local.

N° inscrição Município Função Nome do candidato Nota

20220225287289 BElÉM PEdaGoGo faBiaNa criSTiNa MiraNda MiGUEl 
dE araÚJo 28,50

o candidato convocado deverá comparecer nos dias 03 e 06 de junho de 
2022, no Endereço: SESPa sede, sito a Travessa lomas Valentinas, 2.190, 
sala GcPc, 1º andar – de 09h às 17h, munida dos documentos compro-
batórios 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 02.06.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 808466

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

Portaria
.

Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 23/2022 
de 24 de Maio de 2022

a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
5214440-1 / Mario augusto Marques da Silva / 076.427.842-87
Número de diárias: 10,5 (dez diárias e meia)   
Valor: r$ 2.492,49 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e qua-
renta e nove centavos).
Período: 30/05/2022 a 09/06/2022
origem: Belém   
destinos: Breu Branco, Goianésia do Pará, cametá e Baião
objetivo: coNdUZir oS SErVidorES aTE oS MUNicÍPioS BrEU BraN-
co, GoiaNÉSia do Pará, caMETá E BaiÃo, afiM dE rEaliZarEM aS 
aTiVidadES: coNHEcENdo a ETSUS/Pa, cErTificaÇÃo doS acSS E 
PalESTra EdUcaTiVa: a iMPorTÂNcia do acS Na rEdE dE aTENÇÃo 
BáSica dE SaÚdE.
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 808494
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 26/2022 

de 25 de Maio de 2022
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
59625411 / adriana cunha Vasconcelos / 476.672.222-15
Número de diárias: 10,5 (dez diárias e meia)   
Valor: r$ 2.492,49 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e qua-
renta e nove centavos).
Período: 30/05/2022 a 09/06/2022
origem: Belém   
destinos: Breu Branco, Goianésia do Pará, cametá e Baião
objetivo: rEaliZar PalESTra SoBrE o ProGraMa PrEViNE BáSil E 
SaÚdE BUcal, NoS MUNicÍPioS BrEU BraNco, GoiaNÉSia do Pará, 
caMETá E BaiÃo.
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 808514
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 22/2022 

de 24 de Maio de 2022
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
5956137-1 / osmar da Silva Neves / 026.883.172-61
5189306-1 / aniss abnader / 043.984.402-91

57234214-1 / arthur Henrique almeida de lima / 430.154.252-34
54192910-1 / João augusto cardoso alves / 379.853.702-00
57194143-1 / odineide da Silva Bastos rêgo / 693.947.172-34
5951897-1 / regina aurora Pinheiro Noronha / 208.148.012-34
5251486-2/ rosivaldo do Vale e Silva / 265.921.932-04
Número de diárias: 10,5 (dez diárias e meia)   
Valor: r$ 2.492,49 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e qua-
renta e nove centavos).
Período: 30/05/2022 a 09/06/2022
origem: Belém   
destinos: Breu Branco, Goianésia do Pará, cametá e Baião
objetivo: rEaliZar aS aTiVidadES: coNHEcENdo a ETSUS/Pa, cErTi-
ficaÇÃo doS acSS E PalESTra EdUcaTiVa: a iMPorTÂNcia do acS Na 
rEdE dE aTENÇÃo BáSica dE SaÚdE, NoS MUNicÍPioS BrEU BraNco, 
GoiaNÉSia do Pará, caMETá E BaiÃo.
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 808463

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 005/2022 etsUs/Pa de 30 de Maio de 2022
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e coNSidEraNdo o processo nº 
2022/664023, de 27/05/2022;
r E S o l V E:
i – coNcEdEr a servidora Marcia criSTiNa do NaSciMENTo airES, 
cPf: 626.041.392-00, matrícula funcional nº 54191840/1, ocupante do 
cargo de agente administrativo, lotada na ETSUS/Pa, Suprimento de fun-
dos no valor de r$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais), para aten-
der despesas eventuais de serviços de terceiros – pessoa jurídica, o qual 
deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza da despesa Valor (r$)

41200008338c 0103000000 33903900 4.400,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do Suprimento de fundos de até 
30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
Prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
EScola TÉcNica do SUS “dr. Manuel ayres”, 30 de maio de 2022
EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
dirETora ETSUS/Pa

Protocolo: 808326

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o laBoraTÓrio cENTral do ESTado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
11/2022, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de Meio de cultura- para atender as necessidades deste lacEN-Pa
daTa da aBErTUra:  15/06/2022.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).       
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).

Protocolo: 808588

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 90 de 01/06/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar MoNiToraMENTo 
DA PRÁTICA DA BACILOSCOPIA E CULTURA DE OGAWA NOS LABORATÓ-
rioS PÚBlicoS E/oU PriVadoS do MUNicÍPio.
Quantidade: 02 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: Barcarena-Pa.
Servidoras: davilson ribeiro da Silva / Mat. 1087107-1 / Motorista
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 808426
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria N° 457 de 26 de Maio de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado do doE N° 28.508/18.07.1997.
rESolVE: 
TorNar SEM EfEiTo, a portaria individual n° 321 de 25.03.2010, publi-
cada no doE n°31.641 de 08.04.2010, que Homologou o Estágio Probató-
rio do(a) servidor(a) JoSÉ dE riBaMar carNEiro dUTra, matrícula nº 
57194328/1, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo.  
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica - SESPa

Protocolo: 807794
Portaria iNdiVidUaL N° 458 de 20 de Maio de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997.
coNSidEraNdo o art. 34-a do decreto Estadual nº 1.338 de 31.07.2015, 
que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório de servidor público 
civil, ocupante de cargo de provimento efetivo;
CONSIDERANDO ainda, o relatório final apresentado pela Comissão Espe-
cial de avaliação de desempenho – cESad/1crS, instituída pelas Portarias 
nº 491/2008, nº 1.539/2011 e nº 416/2012.
rESolVE:
HoMoloGar, a avaliação de desempenho do Estágio Probatório, do (a) 
servidor(a) abaixo relacionado(a), considerando-o(a) apto(a) para exercer 
o cargo, com conceito obtido de acordo com seu respectivo processo.

MatricULa NoMe carGo LotaÇÃo Processo coNceito

57194328/1
 

JoSÉ dE riBaMar 
carNEiro dUTra

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

1º cENTro rEGio-
Nal dE SaÚdE

2008/436319
2009/207774
2010/46411
2022/306940

BoM

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

Protocolo: 807795

errata
.

errata
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
errata da Portaria n.º 327, de 25 de maio de 2022., publicada 
no  diÁrio oFiciaL N° 34.983 de 26 de Maio de 2022 .
onde se lê Matrícula 54174376-2
Leia-se Matrícula  57174376-2
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 02.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 808571

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 262/2022 – 02/06/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: diárias ao Servidor (es):
5146640/1 /Maria do carMo dE liMa BiTENcoUrT (Enfermeira) / 02 
meias diárias (deslocamento) / nos dias 08 e 09/06/2022.<br
57191004-1 /EliZa Maria liMa MoNTEiro (farmacêutica) / 02 meias 
diárias (deslocamento) / nos dias 08 e 09/06/2022.<br
0563511MS/MiGUEl ÂNGElo NoVo SiMaS (Médico) / 02 meias diárias 
(deslocamento) / nos dias 08 e 09/06/2022.<br
565535/3 /ValdirENE BarroSo MiraNda GUrGEl (Enfermeira) / 02 
meias diárias (deslocamento) / nos dias 08 e 09/06/2022.<br
2010569/1/ ofÉlia MarQUES doS SaNToS MoraES (ag. Saúde) / 02 
meias diárias (deslocamento) / nos dias 08 e 09/06/2022.<br
55590270/1 / VaNESSa SaMPaio MarQUES (Motorista) / 02 meias diárias 
(deslocamento) / nos dias 08 e 09/06/2022.<br
destino(s): BENEVidES - Pa
objetivo: fazer acompanhamento e monitoramento dos relatórios de audi-
toria n° 131 dEUadS/SESPa, no período acima citado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 808152

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo doe Nº 34.992, PÁG. 24, de 
02/06/2022, Protocolo: 807677
coNTraTo Nº 008/3ºcrS/SESPa/2022 – ProcESSo Nº 2022/495016
onde se lê:
Natureza da despesa: 339039.
Leia-se: 
Natureza da despesa: 339040.

Protocolo: 808519

.

.

diÁria
.

Portarias Nº 583 de diÁrias de 02/06/2022
Lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual 
nº 734, de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar a oficina sobre qualidade dos alimentos, no intuito de 
fortalecer as medidas de promoção e prevenção nos municípios
origem: castanhal –Pa.
destinos: curuçá | Período: 15/06/2022
Servidores: Normélia Prado lima cargo: datilografo cPf-=213,566,882,68 
mat. 5220033
Henrique ferreira da Silva Junior cargo: Enfermeiro cPf-594.309.072.04 
mat.  5903315
José Moacir Modesto dos reis cargo: fiscal sanitário cPf- 108.111.172.00 
mat. 106810/1
Marilda  Silva de oliveira  cargo: assit. Social  cPf—254.451.202.44 
mat.57194884/1
cosme damião Sousa Silva cargo: ag. de  portaria cPf- 165.643.242.0 
mat. 107670/1
Elane de  Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo: administrador cPf- 
57194948/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 807792
Portarias Nº 584 de diÁrias de 02/06/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar a oficina sobre qualidade dos alimentos, no intuito de 
fortalecer as medidas de promoção e prevenção nos municípios
origem: castanhal –Pa.
destinos: São domingos do capím | Período: 24/06/2022
Servidores: Normélia Prado lima cargo: datilografo 
cPf-=213,566,882,68 mat. 5220033
Henrique ferreira da Silva Junior cargo: Enfermeiro 
cPf-594.309.072.04 mat.  5903315
José Moacir Modesto dos reis cargo: fiscal sanitário 
cPf- 108.111.172.00 mat. 106810/1
Marilda  Silva de oliveira  cargo: assit. Social  
cPf—254.451.202.44 mat.57194884/1
cosme damião Sousa Silva cargo: ag. de  portaria 
cPf- 165.643.242.0 mat. 107670/1
Elane de  Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo: administrador 
cPf- 57194948/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 807797
Portarias Nº 585 de diÁrias de 02/06/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão  realizar a oficina sobre qualidade 
dos alimentos, no intuito de fortalecer as medidas de promoção e preven-
ção nos municípios
origem: castanhal –Pa.
destinos: Marapanim| Período: 10/06/2022
Servidor: Vítor Jorge fernandes Pereira cargo: motorista 
cPf- 172.260.952.72 mat. 1086516
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 807802
Portarias Nº 582 de diÁrias de 02/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar a oficina sobre qualidade dos alimentos, no intuito de 
fortalecer as medidas de promoção e prevenção nos municípios
origem: castanhal –Pa.
destinos: Marapanim | Período: 10/06/2022
Servidores: Normélia Prado lima cargo: datilografo 
cPf-=213,566,882,68 mat. 5220033
Henrique ferreira da Silva Junior cargo: Enfermeiro 
cPf-594.309.072.04 mat.  5903315
José Moacir Modesto dos reis cargo: fiscal sanitário 
cPf- 108.111.172.00 mat. 106810/1
Marilda  Silva de oliveira  cargo: assit. Social  
cPf—254.451.202.44 mat.57194884/1



28  diário oficial Nº 34.994 Sexta-feira, 03 DE JUNHO DE 2022

cosme damião Sousa Silva cargo: ag. de  portaria 
cPf- 165.643.242.0 mat. 107670/1
antonia Gomes da Silva oliveira cargo: ag. de Portaria 
cPf-352.041.092.34 mat. 5166756/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 807783
Portarias Nº 587 de diÁrias de 02/06/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão  realizar a oficina sobre qualidade 
dos alimentos, no intuito de fortalecer as medidas de promoção e preven-
ção nos municípios
origem: castanhal –Pa.
destinos: São domingos do capím / Período: 24/06/2022
Servidor: francisco Paulo da Silva costa cargo: motorista 
cPf -036.584.732.15 mat. 5149290/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 807813
Portarias Nº 586 de diÁrias de 02/06/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão  realizar a oficina sobre qualidade 
dos alimentos, no intuito de fortalecer as medidas de promoção e preven-
ção nos municípios
origem: castanhal –Pa.
destinos: curuçá / Período: 15/06/2022
Servidor: francisco Paulo da Silva costa – cargo: motorista 
cPf- 036.584.732.15 mat. 5149290/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 807809
Portarias Nº 589 de diÁrias de 02/06/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Supervisionar visitas em domicilio realizadas pelos acEs e avaliar 
as pesquisas larvárias executadas pelos mesmos para o controle vetoral
origem: castanhal –Pa.
destinos: Terra alta  / Período: 06 a 10 /06/2022
Servidores: fábio rodrigues ferreira cargo: ag. de Portaria 
cPf- 136.148.942.15 mat. 727182/1
Sérgio Paulo cordovil cargo: aux. de saneamento 
cPf- 093.367.102.49 mat. 0478473
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 808153
Portarias Nº 590 de diÁrias de 02/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar supervisão em todos os indicadores e componentes que 
servem de paramêtro para o controle das doenças transmitidas pelo aedes 
Aegypti fazer busca ativa nas UBS e Hospitais para avaliar as notificações e 
subnotificações dos casos de Dengue  Chikungunya e Zica vírus
origem: castanhal –Pa.
destinos: Terra alta  / Período: 06 a 10 /06/2022
Servidores: Paulo Elias Vale de Sousa cargo: ag. de Saúde Pública 
cPf_ 174.421.502.25 mat. 0498827
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 808174
Portarias Nº 591 de diÁrias de 02/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar supervisão em todos os indicadores e componentes que 
servem de paramêtro para o controle das doenças transmitidas pelo aedes 
aegypti fazer busca ativa nas UBS e Hospitais para avaliar as notificações e 
subnotificações dos casos de Dengue  Chikungunya e Zica vírus
origem: castanhal –Pa.
destinos: Terra alta  / Período: 06 a 09 /06/2022
Servidores: Henrique ferreira da Silva Junior cargo: Enfermeiro 
cPf-591.309.072.04 mat. 5903315
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 808181
Portarias Nº 592 de diÁrias de 02/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: irá avaliar e atualizar os sistemas de informação SisPNcd, li-
raa/lia SiES e localidades assim como orientar os digitadores quanto ali-
mentação ánalise e envio das informações a seren enviadas para o MS.
origem: castanhal –Pa.
destinos: Terra alta  / Período: 06 a 10 /06/2022
Servidor: Geofran da costa Pimentel cargo: datilografo 
cPf- 320.005.882.04 mat. 5144930
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 808211
Portarias Nº 595 de diÁrias de 02/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão  avaliar e atualizar os sistemas de 
informação SisPNcd, liraa/lia SiES e localidades assim como orientar os 
digitadores quanto alimentação ánalise e envio das informações a seren 
enviadas para o MS.
origem: castanhal –Pa.
destinos: Terra alta  / Período: 09 /06/2022
Servidor: Benedito Jose lima da Silva cargo: motorista 
cPf- 233.862.232.49 mat. 5705304
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 808230

Portarias Nº 596 de diÁrias de 02/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão  avaliar e atualizar os sistemas de 
informação SisPNcd, liraa/lia SiES e localidades assim como orientar os 
digitadores quanto alimentação ánalise e envio das informações a seren 
enviadas para o MS.
origem: castanhal –Pa.
destinos: Terra alta  / Período: 10 /06/2022
Servidor: cícero alves ferreira cargo: motorista 
cPf- 108.102.502.68 mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 808243
Portarias Nº 594 de diÁrias de 02/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão  avaliar e atualizar os sistemas de 
informação SisPNcd, liraa/lia SiES e localidades assim como orientar os 
digitadores quanto alimentação ánalise e envio das informações a seren 
enviadas para o MS.
origem: castanhal –Pa.
destinos: Terra alta  / Período: 08 /06/2022
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: motorista 
cPf-689.018.952.31 mat. 57205648
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 808222
Portarias Nº 593 de diÁrias de 02/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão  avaliar e atualizar os sistemas de 
informação SisPNcd, liraa/lia SiES e localidades assim como orientar os 
digitadores quanto alimentação ánalise e envio das informações a seren 
enviadas para o MS.
origem: castanhal –Pa.
destinos: Terra alta  / Período: 06 a 07 /06/2022
Servidor: Edimilson aves cavalcante filho cargo: motorista 
cPf- 218.055.632.20 mat. 0503399
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 808214
Portarias Nº 597 de diÁrias de 02/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo:Participar de reunião como Secretário adjunto da SESPS no ga-
binete /SESPa para tratar sobre demandas desta regional e das unidades 
que estão sob gerência deste 3º crS./SESPa .
origem: castanhal –Pa.
destinos: Belém  / Período: 06 E 07 /06/2022
Servidor: Mário Moraes chermont filho diretor regional 
cPf-663.815.332.31 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 808287
Portarias Nº 588 de diÁrias de 02/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: avaliar e atualizar o sistema de informação SiNaN, com refe-
rência a dengue, assim como orientar os digitadores quanto á analise e 
inserção de informações no Sistema Sinan dengue oN-line.
origem: castanhal –Pa.
destinos: Terra alta  / Período: 06 a 10 /06/2022
Servidor: césar augusto azevedo de oliveira cargo: ag. de Saúde Pública 
cPf- 166.429.532.15 mat. 0498875
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 808125
 Portarias Nº 599 de diÁrias de 02/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião como Secretário adjunto da SESPS no ga-
binete /SESPa para tratar sobre demandas desta regional e das unidades 
que estão sob gerência deste 3º crS./SESPa .
origem: castanhal –Pa.
destinos: Belém  / Período: 20 e 21/06/2022
Servidor: Mário Moraes chermont filho diretor regional 
cPf-663.815.332.31 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 808383
Portarias Nº 600 de diÁrias de 02/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião como Secretário adjunto da SESPS no ga-
binete /SESPa para tratar sobre demandas desta regional e das unidades 
que estão sob gerência deste 3º crS./SESPa .
origem: castanhal –Pa.
destinos: Belém  / Período: 27 e 28/06/2022
Servidor: Mário Moraes chermont filho diretor regional 
cPf-663.815.332.31 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 808391
 Portarias Nº 598 de diÁrias de 02/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião como Secretário adjunto da SESPS no ga-
binete /SESPa para tratar sobre demandas desta regional e das unidades 
que estão sob gerência deste 3º crS./SESPa .
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origem: castanhal –Pa.
destinos: Belém  / Período: 13 e 14 /06/2022
Servidor: Mário Moraes chermont filho diretor regional cPf-
663.815.332.31 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 808376

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

errata
.

errata de Portaria de diÁria
errata da Portaria de diária Nº. 221 de 13 de maio de 2022, a respeito 
do cargo do servidor. Publicada no doe nº 34.987 de 30/05/2022.
oNde se LÊ: comissionado
Leia-se: administrador
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 807226

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 200 02 Maio de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos labora-
tórios (laBoraTÓrio dE aNaliSE clÍNicaS dE BraGaNÇa, iNSTiTUTo 
MÉdico dE BraGaNÇa-iMEB E clÍNica UlTraPrEVEN), referente ao mês 
de abril de 2022.
origem: capanema/Pa – destino:  BraGaNÇa/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Kamila liliane Nunes oliveira 57190896/1 ag. administrativo

Silviane de Sousa Soares 5723037-1 Tec. de Enfermagem

No período de 30/05 á 01/06/2022. Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 807253
Portaria Nº 234 17 Maio de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: dar Suporte técnico em áreas com histórico de casos de agressão 
em animais de Produção por morcegos, se faz necessário realizar ações 
que fazem parte do planejamento estratégico de prevenção e controle da 
raiva, visando a manutenção da saúde humana e devido a quantidade de 
localidades a serem trabalhadas foi nesses ario mais uma noite de trabalho 
para fazermos toda área.
origem: capanema/Pa – destino:  cachoeira do Piriá/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
antônio Neves Medeiros dos Santos 0505099 ag. de Saúde Pública

itamar lima da Silva 108804-1 ag. de Portaria
francisco das chagas M. Galvão 505018 ag. de Saúde Pública

No período de 30/05 á 01/06/2022. Quantidade 4.5 (Quatro e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

diÁria
Portaria Nº 235 17 de Maio de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para dar 
Suporte técnico em áreas com histórico de casos de agressão em animais 
de Produção por morcegos, se faz necessário realizar ações que fazem par-
te do planejamento estratégico de prevenção e controle da raiva, visando 
a manutenção da saúde humana e devido a quantidade de localidades a 
serem trabalhadas foi nesses ario mais uma noite de trabalho para fazer-
mos toda área.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
orivaldo ramos da Silva 5159164-1 Motorista

No período de 30/05 á 01/06/2022. Quantidade 4.5 (Quatro e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 807287
Portaria Nº 238 17 Maio de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar Monitoramento e atualização do SiNaN - Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Emissão de relatórios, Encerra-
mento Oportuno de Notificações, Envio de lotes, Exportação de Dados), e 
capacitação do operador no SisPNcd - Sistema do Programa Nacional de 
controle da dengue e Sistema de localidades.
origem: capanema/Pa – destino:  Nova Timboteua e Santa luzia do Pará/Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
Maria risalva Borges do Nascimento 57206701-1 a. de controle de Endemias

No período de 01,02 e 03/06/2022. Quantidade 1,5 (UMa E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

diÁria
Portaria Nº 239 17 de Maio de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para re-
alizar Monitoramento e atualização do SiNaN - Sistema de informação de 
Agravos de Notificação (Emissão de relatórios, Encerramento Oportuno de 
Notificações, Envio de lotes, Exportação de Dados), e Capacitação do Ope-
rador no SisPNcd - Sistema do Programa Nacional de controle da dengue 
e Sistema de localidades.
origem: capanema/Pa – destino Nova Timboteua e Santa luzia do Pará/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 01,02 e 03/06/2022.Quantidade 1,5 (UMa E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 807312
Portaria Nº 225 16 Maio de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: realizar Capacitação em testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepati-
tes B e c, para a rede de atenção primária dos municípios de São João de 
Pirabas e Bonito.
origem: capanema/Pa – destino BoNiTo e SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
cleiane ferreira lima 5955661-1 Enfermeira

Jaime Sales Maia Júnior 1086623 Guarda de Endemias
lindalva Mendes lopes 2058731-3 ag.  de Portaria

No período de 30/05 a 03/06/2022. Quantidade 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

diÁria
Portaria Nº 226 16 de Maio de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para re-
alizar Capacitação em testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites B e C, para 
a rede de atenção primária dos municípios de São João de Pirabas e Bonito.
origem: capanema/Pa – destino BoNiTo e SÃo JoÃo dE PiraBaS /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No período de 30/05 a 03/06/2022.Quantidade 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 807347

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo cir rio caetÉs Nº 11/2022
aProVa a iMPlaNTaÇÃo dE 01 (UM) cENTro dE ESPEcialidadES 
odoNTolÓGicaS (cEo) - TiPo i, Para o MUNicÍPio dE SÃo JoÃo dE 
PiraBaS/Pa
a comissão intergestores regional rio caetés, no uso de suas atribuições e:
1. considerando Portaria de consolidação Nº 6, dE 28 dE SETEMBro dE 
2017, que dispõe sobre as normas sobre o financiamento e a transferência 
dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema 
Único de Saúde.; e
2. considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional (cir) rio caetés, em reunião ordinária, em 19 de Maio de 2022. 
rESolVE:
art.1º - aprovar a implantação de 01 (um) centro de Especialidades odon-
tológicas (cEo) - Tipo i, para o Município de São João de Pirabas/Pa
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
capanema, 02 de Junho de 2022

Patrícia de fátima lima da Silva      Elainy Nazaré de Sousa
diretora 4°crS/SESPa           Secretária Municipal de Saúde de ourém

Presidenta da cir-rio caetés  representante dos Gestores na cir rio caetés
Protocolo: 808207

resoLUÇÃo cir rio caetÉs Nº 10/2022
aProVa a iMPlaNTaÇÃo dE 01 (UM) cENTro dE aTENÇÃo PSicoSSo-
cial - caPS, TiPo i, Para o MUNicÍPio dE SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa
a comissão intergestores regional rio caetés, no uso de suas atribuições e:
1. considerando a Portaria MS/GM Nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017, 
que altera as Portarias de consolidação nº 3 e nº 6, de 28 de setembro 
de 2017, para dispor sobre a rede de atenção Psicossocial, e dá outras 
providências; e
2. considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional (cir) rio caetés, em reunião ordinária, em 19 de Maio de 2022. 
rESolVE:
art.1º - aprovar a implantação de 01 (um) centro de atenção Psicossocial 
- caPS - Tipo i, para o Município de São João de Pirabas/Pa
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
capanema, 02 de Junho de 2022
Patrícia de fátima lima da Silva                                     Elainy Nazaré de Sousa
diretora 4°crS/SESPa                          Secretária Municipal de Saúde de ourém
Presidenta da cir-rio caetés        representante dos Gestores na cir rio caetés

Protocolo: 808163
resoLUÇÃo cir rio caetÉs Nº 12/2022

aProVa a iMPlaNTaÇÃo dE 18 (dEZoiTo) EQUiPE MUlTidiSciPliNa-
rES dE aPoio À rEdE PSicoSSocial/aMENT, SENdo 06 9SEiS) EQUiPES 
aMENT - TiPo 2 E 12 (doZE) EQUiPES aMENT - TiPo 3, do MUNicÍPio 
dE BraGaNÇa/Pa
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a comissão intergestores regional rio caetés, no uso de suas atribuições e:
1. considerando a Portaria MS/GM Nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017, 
que altera as Portarias de consolidação no 3 e nº 6, de 28 de setembro 
de 2017, para dispor sobre a rede de atenção Psicossocial, e dá outras 
providências;
2. considerando a resolução resolução do conselho Municipal de Saúde de 
Bragança Nº 05 de 27 de abril de 2022; e
3. considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional (cir) rio caetés, em reunião ordinária, em 19 de Maio de 2022.
rESolVE:
art.1º - aprovar a a implantação de 18 (dezoito) Equipes Multidisciplinares 
de apoio à rede Psicossocial – aMENT, sendo 06 (seis) aMENT Tipo 2 e 12 
(doze) aMENT Tipo 3, para o município de Bragança/Pa.
art.2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
capanema, 02 de Junho de 2022.
Patrícia de fátima lima da Silva                                     Elainy Nazaré de Sousa
diretora 4°crS/SE                                Secretária Municipal de Saúde de ourém
Presidenta da cir-rio caetés         representante dos Gestores na cir rio caetés

Protocolo: 808617

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 221 de 02 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 08/06/2022 a 22/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056661 / alESSaNdra dE NaZarÉ cardoSo PErEira / 584.895.682-00
oBJETiVo: Vacinadora das ações de vacinação junto a populações geogra-
ficamente isoladas nas áreas de difícil acesso, transportados em aeronave 
da força aérea Brasileira (faB), com o objetivo de garantir a vacinação as 
comunidades visitadas sem acesso ao municipio sede, com atualização das 
vacinas que compõem o calendário vacinal de rotina para todas as faixas 
etárias nas ilhas do municipio de chaves (MiSSÃo GoTa).
dirETor EM EXErcÍcio do 7ºcrS/SESPa: aNdrÉ PErEira foNSEca JUNior
Portaria N° 222 de 02 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 08/06/2022 a 22/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59484361 / rENaTa BroNZE MaTToS / 004.436.952-29
oBJETiVo: registradora das ações de vacinação junto a populações ge-
ograficamente isoladas nas áreas de difícil acesso, transportados em 
aeronave da força aérea Brasileira (faB), com o objetivo de garantir a 
vacinação as comunidades visitadas sem acesso ao municipio sede, com 
atualização das vacinas que compõem o calendário vacinal de rotina para 
todas as faixas etárias nas ilhas do municipio de chaves (MiSSÃo GoTa).
dirETor EM EXErcÍcio do 7ºcrS/SESPa: aNdrÉ PErEira foNSEca JUNior
Portaria N° 223 de 02 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 08/06/2022 a 22/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955695/1 / aNdrE PErEira foNSEca JUNior / 733.767.602-68
oBJETiVo: registrador das ações de vacinação junto a populações geogra-
ficamente isoladas nas áreas de difícil acesso, transportados em aeronave 
da força aérea Brasileira (faB), com o objetivo de garantir a vacinação as 
comunidades visitadas sem acesso ao municipio sede,com atualização das 
vacinas que compõem o calendário vacinal de rotina para todas as faixas 
etárias nas ilhas do municipio de chaves(MiSSÃo GoTa).
dirETor EM EXErcÍcio do 7ºcrS/SESPa: aNdrÉ PErEira foNSEca JUNior
Portaria N° 224 de 02 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 08/06/2022 a 22/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55589406 / fraNciNE aUGUSTa crUZ MarQUES / 575.420.232-68
oBJETiVo: registradora das ações de vacinação junto a populações geo-
graficamente isoladas nas áreas de difícil acesso, transportados em aero-
nave da força aérea Brasileira (faB), com o objetivo de garantir a vacina-
ção as comunidades visitadas sem acesso ao municipio sede,com atualiza-
ção das vacinas que compõem o calendário vacinal de rotina para todas as 
faixas etárias nas ilhas do municipio de chaves(MiSSÃo GoTa).
dirETor EM EXErcÍcio do 7ºcrS/SESPa: aNdrÉ PErEira foNSEca JUNior
Portaria N° 225 de 02 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES

PErÍodo: dE 09/06/2022 a 22/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572100551 / YGor YUri PErEira da SilVa / 791.768.872-00
oBJETiVo: registrador das ações de vacinação junto a populações geogra-
ficamente isoladas nas áreas de difícil acesso, transportados em aeronave 
da força aérea Brasileira (faB), com o objetivo de garantir a vacinação as 
comunidades visitadas sem acesso ao municipio sede,com atualização das 
vacinas que compõem o calendário vacinal de rotina para todas as faixas 
etárias nas ilhas do municipio de chaves(MiSSÃo GoTa).
dirETor EM EXErcÍcio do 7ºcrS/SESPa: aNdrÉ PErEira foNSEca JUNior
Portaria N° 226 de 02 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 09/06/2022 a 22/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955743-1 / ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior / 023.235.842-78
oBJETiVo: Supervisor das ações de vacinação junto a populações geogra-
ficamente isoladas nas áreas de difícil acesso, transportados em aeronave 
da força aérea Brasileira (faB), com o objetivo de garantir a vacinação as 
comunidades visitadas sem acesso ao municipio sede,com atualização das 
vacinas que compõem o calendário vacinal de rotina para todas as faixas 
etárias nas ilhas do municipio de chaves(MiSSÃo GoTa).
dirETor EM EXErcÍcio do 7ºcrS/SESPa: aNdrÉ PErEira foNSEca JUNior

Protocolo: 808167

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 202 de 02 de JUNHo de 2022
objetivo: Participar das reuniões da comissão intergestores regionais - 
cir Marajó ii e comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saú-
de do Pará - ciB-SUS-Pa.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Servidor (es): ana Ãngela fialho félix, 3,5 diárias de 07 à 10/06/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 808493
Portaria Nº 203 de 02 de JUNHo de 2022
objetivo: Participar das reuniões da comissão intergestores regionais - 
cir Marajó ii e comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saú-
de do Pará - ciB-SUS-Pa.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
colaborador (es): Maria Julia de Souza, 3,5 diárias de 07 à 10/06/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 808496
Portaria Nº 204 de 02 de JUNHo de 2022
objetivo: Participar da reunião da comissão intergestores regionais - cir Marajó ii.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Servidor (es): adelson da costa Teixeira, 2,5 diárias de 07 à 09/06/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 808500
Portaria Nº 205 de 02 de JUNHo de 2022
objetivo: Participar da reunião da comissão intergestores regionais - cir Marajó ii.
origem: PorTEl/Pá - BElÉM/Pa.
colaborador (es): Ermenson Kleber lacerda Tenório, 2,5 diárias de 07 à 09/06/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 808502
Portaria Nº 200 de 02 de JUNHo de 2022
Objetivo: Participar da Oficina de Planejamento em Saúde e Planejamento 
regional integrado.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Servidor (es): Érika Barros alves cordeiro e Gilma Maria carvalho dos San-
tos, 6,5 diárias de 05 à 11/06/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 808340
Portaria Nº 201 de 02 de JUNHo de 2022
objetivo: compor a equipe ViSaMB/SESPa para acompanhar nas ações de 
inspeção sanitária nos sistemas de abastecimento de água do município.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Servidor (es): João otávio Gomes de oliveira , 1,5 diárias de 08 à 09/06/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 808342

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº38 de 01 de JUNHo 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.
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coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/667772
rESolVE:
designar a servidora aMaNda SoUSa coSTa dE liMa, matrícula 
73504324/1, cPf- 623.175.712-91 ocupante do cargo Técnico de Enfer-
magem, lotada no 9o centro regional de Saúde / SESPa, para responder 
pela divisão administrativa e financeiradaf- 9º centro regional de Saúde/
SESPa, sem ônus, durante o impedimento do titular, Eraldo Guilherme dos 
Santos Sá, no período de 30/06/2022 a 01/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 02 de junho de 2022
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ºcrS/SESPa 

Protocolo: 807749
Portaria N° 036/2022 - santarém, 31 de Maio de 2022
a diretora do 9° centro regional de Saúde desta SESPa, usando atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria N° 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/01/2021.
considerando o Edital Nº 001/2022 da Prefeitura Municipal de Trairão, que 
trata do Processo Seletivo Simplificado, destinado ao preenchimento de 
vagas para cargo deagente comunitário de Saúde do referido município.
considerando o Edital Nº 001/2022 da Prefeitura Municipal de Trairão, que 
no item 1.9 dispõe que “O Processo Seletivo Simplificado consistirá na apli-
cação de prova objetiva (1ª Etapa) de caráter eliminatório e classificatório, 
que será elaborada e aplicada pela Equipe Técnica do 9º centro regional 
de Saúde – SESPa e aplicada no município de Trairão...”.
resolve:
dESiGNar, os servidores: irlana Siqueira de Souza, cPf: 414.266.732-72, 
Matrícula:
5897421-1, ragner Borgia Junott, cPf: 187.685.982-20, Matricu-
la: 720356/2 e Telma odani Barbosa, cPf: 263.118.282-00, Matrícula: 
5900738/1, para assessorar o município na 1ª etapa do Processo Seletivo 
Simplificado para Agentes Comunitários de Saúde.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
aline Nair liberal cunha
diretora do 9° crS/SESPa

Protocolo: 807751

.

.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº167 de 31 de Maio de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar o Monitoramento das ações de Saúde Mental realizadas 
no CAPS, e o monitoramento do fluxo da Rede de Atenção Psicossocial ( 
raPS ) no Municipio de alenquer.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/ Pa – Brasil
Período: 13/06/2022 à 17/06/2022. / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
Servidora:
Suelen da Silva Brito
cPf: 815.308.972-20
Mat. 57191955/1
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 807937

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

errata
.

errata
errata da Portaria Nº 0130/2022 de 05/05/2022
Publicada so o Numero de Protocolo: 796191
Publicada no d. o nº 34.966 de 11/05/2022
onde se lê:
de 29/05/2022 a 02/06/2022
Leia-se:
de 05/06/2022 a 09/06/2022
ordenador de despesas
Waldecir Aranha maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 808438

.

.

diÁria
.

Portaria N° 0246/2022, de 30/05/2022 
Portaria individual
objetivo: Conduzir viatura oficial com servidores que irão Realizar mo-
nitoramento do plano de vacinação, Utilizado no município de Pacajá, na 
campanha, de covid 19 para alcançara cobertura vacinal a de d2, pessoa 
com esquema completo. Visita técnica nas salas de vacinas e rede de frio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU 
origem: altamira
destino (s): Pacajá

Servidor: 55588371-3/ JoSE flaVio carNEiro (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 20/06/2022 a 24/06/2022
ordenador de despesa:
Waldecir Aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 807825
Portaria N° 0245/2022, de 30/05/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar monitoramento do plano de vacinação, Utilizado no mu-
nicípio de Pacajá, na campanha, de covid 19 para alcançara cobertura 
vacinal a de d2, pessoa com esquema completo. Visita técnica nas salas 
de vacinas e rede de frio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU 
origem: altamira
destino (s): Pacajá
Servidor: 5890761 / NaTalia dE oliVEira TEiXEira (Enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 20/06/2022 a 24/06/2022
Servidor: 57224801/1 / GEralda PErEira dE SoUSa doS SaNToS (TEc. 
dE ENfErMaGEM) / 4,5 diárias (completa) de 20/06/2022 a 24/06/2022
ordenador de despesa:
Waldecir Aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 807822

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º aditiVo/coNtrato 05/2020
contrato: 05/2020
cotação Eletrônica: 040/2020
Processo n°: 2020/949020
Classificação do Objeto: Prestação de Serviço
objeto: locação de 05 centrais de ar de 32.000 BTUS
responsável pelo acompanhamento: Joelma fernandes Sarmento
cargo: Enfermeira
Valor Total: r$ 16.418,70 (dezesseis mil quatrocentos e dezoito reais e 
setenta centavos)
Vigência: 02/06/2022 a 02/12/2022
orÇaMENTo
Projeto atividade: 10305150783020000
fonte de recurso: 0149001435
Elemento de despesa: 3390-39
coNTraTada: ErlaN MarTiNS dE SoUZa coM. E SErVicoS
cNPJ: 16.722.194/0001-79
Endereço: Q QUaTro fl 27 lT 16 caSa c4 SN / NoVa MaraBa / MaraBa 
/ Pa / 68509-130
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: 807773

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 298 de 02 de Junho de 2022.
Nome: Nalva Gomes de Souza Silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 54185701-5.
cPf: 245.484.132-00.
Nome: Maria cruz Marinho Silva.
cargo: auxiliar de Enfermagem.
Matrícula/Siape: 06039553.
cPf: 041.216.828-66.
Período: 06 a 10.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção
objetivo: Participar do fórum Perinatal, no município de redenção-Pa
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 807786
Portaria Nº 299 de 02 de Junho de 2022
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 57226667-1.
cPf: 973.186.982-49.
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Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Período: 06 a 10.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: água azul do Norte, Sapucaia e Xinguara.
Objetivo: Justifica-se a visita nos municípios de Água Azul, Sapucaia e Xin-
guara, realizar capacitação em Vigilância de Populações Expostas a agro-
tóxicos junto aos acS, acE, coordenação de Enfermagem, obras e Meio 
Ambiente, também monitoramento de notificações em Vigilância em Saúde 
do Trabalhador e programas de Vigilância em Saúde ambiental (ViGiaGUa, 
ViGiSSolo).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 807787
Portaria Nº 300 de 02 de Junho de 2022 
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: laboratorista.
Matrícula/Siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Período: 05 a 11.06.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
Objetivo: Conduzir técnicos que irão participar da Oficina de Planejamento 
em Saúde e Planejamento regional integrado, em Belém.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 807852
Portaria Nº 306 de 02 de Junho de 2022
Nome: Edilene Maria dos Santos Brito.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 0094420-1.
cPf: 249.131.032-53.
Período: 05 a 11.06.2022
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
Objetivo: Participar de oficina de planejamento das ações sobre o Trabalho 
infantil para 2023; bem com tratar de assuntos administrativos nos diver-
sos setores da SESPa/Nível central.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 808140
Portaria Nº 301 de 02 de Junho de 2022
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505600.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 06 a 10.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte e Santana do araguaia.
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 808061
Portaria Nº 302  de 02 de Junho de 2022
Nome: Manoel da Paz ribeiro dos Santos.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 06 a 10.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Sapucaia e água azul do Norte.
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 808066
Portaria Nº 303 de 02 de Junho de 2022.
Nome: Humberto Santos Borges.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504771.
cPf: 184.896.212-68.
Período: 06 a 10.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu.
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde.  
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 808072
Portaria Nº 304 de 02 de Junho de 2022.
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf:  270.785.661-49.
Período: 06 a 10.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria e Xinguara
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 808076

Portaria Nº 305 de 02 de Junho de 2022
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 06 a 10.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza

Protocolo: 808084

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria Nº24 de 27 de Maio de 2022.
o diretor do 13º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 81/2022-ccG de 19 de Janeiro de 
2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34838 de 20/01/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora SHirlE PoNTES dE frEiTaS matricula nº5948119-
1, lotada no Escritório regional/13°crS para responder pela direção do 
13°centro regional de Saúde, pelos períodos 29.05 a 01/06/2022, 06 a 
11/06/2022 e 13 a 16/06/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor do 13° crS/SESPa em: 27/05/2022
Helius cezar Tocantins de Souza
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 807932

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do coNtrato adMiNistratiVo N.º 
104/2022 - HOL, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.992 
de 02/06/2022 – Protocolo: 807125
onde se lê: 
coNTraTo adMiNiSTraTiVo N.º 104/2022 - Hol 
Leia-se: 
coNTraTo adMiNiSTraTiVo N.º 108/2022 - Hol 
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ
Belém, 02 de junho de 2022

Protocolo: 808173

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°075/2022 – HoL
SrP Nº 040/2022
objeto: aquisição de TEla cirÚrGica coMPoSTa dE PoliESTEr MoNofi-
laMENToS coM ESTrUTUra TridMENcioNal fiXaÇÃo iNTraPEriToNEal
data da abertura: 15/06/2022
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, 02 de junho de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 808047
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°074/2022 – HoL
objeto: aquisição de um equipamento, lâmpada de fenda oftalmológica 
ocular de 10 e 16x, aparelho utilizado no tratamento dos pacientes pós e 
pré transplante de córnea
data da abertura: 15/06/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
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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, 02 de junho de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 807953

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 029/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 02/06/2022
Empresa contratada: M. M. GodoY filHo
Valor Total: r$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais).
objeto: aquisição de camisas personalizadas para a campanha de doação 
de Sangue, para o período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei n° 8.666/93
Processo nº 2022/255104
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0103. ElEMENTo dE 
dESP: 3390.30. aÇÃo: 261428
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 808529

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 029/2022-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 029/2022, em 
favor da empresa M. M. GodoY filHo
objeto: aquisição de camisas personalizadas para a campanha de doação 
de Sangue, para o período de 12 (doze) meses.
Processo nº 2022/255104
Valor Total: r$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais).
com fundamento no art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 808553

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 438/2022– GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo as férias regulamentares do titular no período de 
11/07/2022 a 09/08/2022 rUi SErGio MoNTEiro dE BarroS, matrícu-
la nº 5746248/3, comissionado (Médico) e diretor de Ensino e pesquisa 
deste Hospital.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/649578 de 
25/05/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor roMMEl Mario rodriGUEZ BUrBaNo, comis-
sionado (Biomédico), matrícula nº 5925479/1, pertencente ao Quadro de 
Pessoal ativo do Hol, para responder pela diretoria de Ensino e pesquisa 
em razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 02 de junho de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 808179
Portaria Nº 431/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 02/06/2022 a 01/07/2022, 
da servidora ElaNE criSTiNa TEiXEira corrEa, Técnico em administra-
ção e finanças (ciências contábeis), matrícula nº 57194689/3, chefe do 
Setor de conferencia e Prestação de contas.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/651316 de 
25/05/2022.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora fErNaNda alMEida SoUZa SilVa, Técnico em 
administração e finanças (ciências contábeis), matrícula nº 57229878/1, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL para responder pela Chefia 
do Setor de conferencia e Prestação de contas, em razão da ausência do 
seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 02 de junho de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 808146
Portaria Nº 437/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, que sus-
citam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade 
do serviço;

coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 
5.810/94.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/416900 de 
06/04/2022.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 03/03/2022, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário – 
base, a servidora Maria do Socorro SiQUEira dE oliVEira, contador, 
matrícula n° 54181350/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo da fun-
dação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMPa.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do (a) servidor (a).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de maio de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 808176
Portaria Nº 434/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, que sus-
citam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade 
do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 
5.810/94.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/198042 de 
19/02/2022.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/06/2022, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário-ba-
se, as servidores abaixo relacionadas, pertencentes ao Quadro de Pessoal 
ativo do Hol.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do (a) servidor (a).

NoMe MatrÍcULa carGo
raiMUNda doS SaNToS rocHa 57197243/1 aGENTE adMiNiSTraTiVo

iVoNE do Socorro PaNToJa VilHENa 55586474/1 aUXiliar oPEracioNal
 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de maio de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 808171
2º Processo seLetiVo siMPLiFicado HoL 2022
NÍVeis sUPerior, MÉdio e FUNdaMeNtaL.
o Hospital ophir loyola - Hol, torna pública a realização de Processo Se-
letivo Simplificado –PSS, para provimento de 82 vagas em funções tem-
porárias de Nível Superior, Nível Médio e Nível fundamental, na forma da 
lei complementar nº. 07, de 25 de setembro de 1991, alterada pela lei 
complementar nº. 077, de 28 de dezembro de 2011, e lei complementar 
Nº 131, de 16 de abril de 2020, decreto n° 1.741, de 19 de abril de 2017, 
alterado pelo decreto n° 261, de 12 de agosto de 2019, decreto n° 1.230, 
de 26 de fevereiro de 2015 e lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, no que couber, e de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital. as inscrições estarão abertas no período de 00:00 horas do dia 
06/06/2022 até as 23:59 horas do dia 08/06/2022 e deverão ser efetuadas 
no endereço eletrônico http://sipros.pa.gov.br

Protocolo: 808601

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 533/2022 - caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o decreto nº 795, de 29/05/2020, que dispõe sobre a 
cessão de servidores de Órgãos e entidades da administração Pública Es-
tadual direta, autárquica e fundacional, publicado no doE nº 34.240, de 
01/06/2020;
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2022/621580;
r E S o l V E: 
cEdEr,  pelo período de 03/06/2022 até 01/06/2026, o(a) servidor(a) 
Maria do Socorro GoNcalVES BENTES, Matrícula nº 5175054/1, ocu-
pante do cargo de assistente de administração, para a fundação Hospital 
de clínicas Gaspar Viana - fHcGV, com ônus para o órgão cessionário, 
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considerando o art. 3º, § 2º , do decreto supramencionado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 01 de Junho de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 808551
Portaria Nº 536/2022/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 2022/36836
rESolVE: 
i - dESiGNar o servidor lena cláudia Maia alencar, cargo : Médica aneste-
siologista, diretora de Ensino e Pesquisa - dEPE, Mat: 57174557, Telefone: 
4009 -2233, e-mail: lena.alencar@santacasa.pa.gov.br,  para exercer o 
encargo de fiscal do contrato nº 167/2022/fScMP, oriundo da rEf. PrE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE 
MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa ZEPPEliNi SolUcoES 
EM TEXTo lTda, cNPJ: 08.335.436/0001-43, tendo como objeto a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE GESTÃo da aValiaÇÃo dE arTiGoS E EdiToraÇÃo dE PEriÓdi-
coS ciENTÍficoS EM MEio ElETrÔNico
II - Para fiscal substituto do contrato indicamos a servidora Alexandra Cor-
dovil da luz Mascarenhas, Enfermeira, Mat: 57196539/1, lotada na GPES - 
coordenação de desenvolvimento de Pessoas, Telefone: (91) 98839-
8728, e-mail: alexandra.cordovil@santacasa.pa.gov.br.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 01 de junho de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 808346

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
Servidor (a): BrENda crYSTiNE da rocHa cardoSo
id. fUNcioNal: 5955344/1
Término de Vinculo: 03/05/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: ENfErMEiro
PaE: 2022/537112
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 02 de JUNHo de 2022.

Protocolo: 808545
extrato de termo de distrato
Servidor (a): Maria da Graca SErra MENdES
id. fUNcioNal: 761850/2
Término de Vinculo: 01/06/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2022/628420
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 01 de JUNHo de 2022.

Protocolo: 808554

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 532/2022 – caPe/GP/FscMP, de 01 de JUNHo 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 2022/651997;
rESolVE:
1. TorNar SEM EfEiTo, a contar de 02/05/2022, a PorTaria Nº 340/2022 
– GaPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº 34.923, de 06/04/2022, que 
designou o servidor MicHEl faBricio riBEiro PadiNHa, id. funcional nº 
5959565 /1, para responder pela Gerência de Suprimentos - GSUP desta 
fundação;
2. DESIGNAR, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Id. Fun-
cional nº 5957402/2, para responder pela Gerência de Suprimentos - GSUP 
desta fundação, a contar de 02/05/2022, até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 01 de junho de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 808561

errata
.

errata 
Portaria Nº 428/2022 – caPe/GP/FscMPa, PUBLicada No doe 
Nº 34.966 de 11/05/2022. referente às Férias do (a) servidor(a):
claUdia ElENa PErEira riBEiro, id. funcional    5302773/2;
oNde se LÊ: PErÍodo 16/06/2022 a 15/07/2022;
Leia-se: PErÍodo 17/06/2022 a 16/07/2022;

conforme PaE 2022/560612;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 26 de Maio de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 808315

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 167/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE GESTÃo da aValiaÇÃo dE arTiGoS E EdiToraÇÃo 
dE PEriÓdicoS ciENTÍficoS EM MEio ElETrÔNico
Valor: r$ 63.125,00
data de assinatura: 01/06/2022
Vigência: 01/06/2022 a  01/06/2023
PE 028/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/36836
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.128.1507.8924; 
foNTE dE rEcUrSo:  0103, 0269, 0149006489 e seus respectivos supe-
ravits
ElEMENTo dE dESPESa: 339039
contratado: ZEPPEliNi SolUcoES EM TEXTo lTda; cNPJ/Mf 
n.º  08.335.436/0001-43
Endereço: rua pereira da nobrega, 236,Vila Monumento, São Paulo/SP, 
cEP:01.549-020, telefone: (11) 2978-6686 / (11) 96645-8484
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 808322

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2
contrato: 297/2020/fScMP
PaE Nº 2020/595577 - PrEGÃo ElETrÔNico SrP N.º 048/2020/fScMP
Objeto:O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de quan-
tidade de 25% (vinte e cinco por cento) para os itens 3 e 5 do contrato 
original, cujo objeto é a aquisição de Material de Higiene e limpeza (PrE-
ParaÇÃo alcoÓlica, SaBoNETE aNTiSSÉPTico, PaPEl HiGiÊNico, Pa-
PEl lENÇol, PaPEl ToalHa E dESiNfETaNTE HoSPiTalar), consoante 
dispõe, respectivamente, artigo 65, inciso i, alínea ‘b’, e § 1º, ambos da 
lei federal n.º 8.666/93.
Valor: r$ 154.339,20
data da assinatura: 02/06/2022
funcional Programática: 10.122.1297.8338, fonte de recurso 0103, 0269, 
0269003264 0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 
0269008100 0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653 e seus 
respectivos superavits;  Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: X-MEd HoSPiTalar lTda, cNPJ/Mf sob o nº 
34.506.284/0001-04,
ENdErEÇo: rua Paraná nº501, Vila Santa rosa, Mococa/SP, cEP: 13.731-
160., Telefone: (19) 3656-0547/ 97113-5736
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 808543
termo aditivo: 2
contrato: 121/2020/fScMP 
PaE Nº 2020/134295 - iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 005/2020/
fScMP
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação do prazo 
contratual pelo período compreendido de 29/05/2022 a 28/05/2023, com 
fulcro no artigo 57, ii, da lei federal nº 8.666/93, cujo objeto é o serviço 
de empresa especializada no desenvolvimento de sistemas  de informa-
ções clínicas nas uti`s.
Valor: r$ 97.200,00
data da assinatura: 27/05/2022
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 
10.126.1508.8238; fontes: 0103, 0269 e seus respectivos superávits; 
Elemento de despesa: 339040.
contratada: EPiMEd SolUTioNS TEcNoloGia dE iNforMaÇÕES MEdi-
caS lTda, cNPJ nº 10.542.126/0001-41
Endereço: rua São Bento, nº 09 - 6º andar, sala 601, centro, rio de Janei-
ro/rJ, cEP: 20.090-010, telefone: (21) 3550-5100 / 98806-5547
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 808608
termo aditivo: 2
contrato: 071/2021/fScMP
PaE Nº 2021/520870 - adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
001/2021-PrEGÃo ElETrÔNico SEPlad/dGl/SrP Nº 007/2020
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo do contrato supracitado pelo período compreendido de 03/06/2022 
á 02/06/2023, com fundamento legal no a artigo 57, inciso ii, da lei fede-
ral n.º 8.666/93, cujo o objeto e a contratação de pessoa jurídica especia-
lizada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP).
Valor: r$ 23.619,04
data da assinatura: 03/06/2022
funcional Programática: 10.122.1297.8338, fonte de recurso  0103002156 e 
seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: claro S/a, cNPJ/Mf sob o nº 40.432.544/0001-47,
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ENdErEÇo: rua Henri dunant, 780 Torre a e Torre B, Santo amaro, São 
Paulo/SP, cEP: 04709-110, Telefone: (91)4005-8262 e (91)98452-8585
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 808074

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 057/2022
data: 02/06/2022
Valor: r$55.230,00
oBJETo: MaTErial dE coNSUMo de PUlSEira dE idENTificaÇÃo, EM 
TYVEK, 25 X 2cM; fundamentação legal:com base no artigo 24, inciso 
iV, da lei federal nº8.666/93  e Parecer nº 186/2022/Prof/fScMP
Data de Ratificação: 02/06/2022 - PAE nº 2022/591461
funcional Programática:10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: E.r. TriNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo:rua São francisco nº 1104, Bairro Juazeiro,  Santa izabel/Pa, 
cEP: 68.790-000,
TElEfoNE: (91) 8814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 808197
disPeNsa: 059/2022
data: 02/06/2022
Valor: r$374.220,00
oBJETo: MaTErial dE coNSUMo de PaPEl ToalHa; fundamentação le-
gal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei federal nº8.666/93  e Parecer 
nº 189/2022/Prof/fScMP
Data de Ratificação: 02/06/2022 - PAE nº 2022/587555
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superávits; 
Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: ErGUE ENGENHaria E coMErcio dE ProdUToS dE Hi-
GiENE lTda
cNPJ/Mf: 34.625.186/0001-96
ENdErEÇo:rUa Joao caNUTo, nº 240-a, Bairro:  cENTro, aNaNiN-
dEUa-Pa, cEP: 67.030-130; TElEfoNE: (91) 3321.1234
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 808213
disPeNsa: 058/2022
data: 02/06/2022
Valor: r$2.200,00
oBJETo: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE aGUlHaS Para BiÓPSia dE ME-
dUla ÓSSEa; fundamentação legal: com base no artigo 24, incisos iV, da 
lei federal nº8.666/93 e Parecer nº 185/2022/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 02/06/2022 - PAE nº 2022/617159
funcional Programática: 10.302.1507.8288, fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: alfEMa doiS MErcaNTil cirUrGica lTda, cNPJ/Mf: 
05.351.445/0001-30
ENdErEÇo: rua dos pariquis - Guama - cep 66.063-435 - Belém/Pa,
TElEfoNE: (91)3217-4500/(91)3269-5858
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 807993

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 059/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 02/06/2022 - PaE nº 2022/587555
objeto: MaTErial dE coNSUMo de PaPEl ToalHa
coNTraTada: ErGUE ENGENHaria E coMErcio dE ProdUToS dE Hi-
GiENE lTda
cNPJ/Mf: 34.625.186/0001-96
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 808215
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 057/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 02/06/2022 - PaE nº 2022/591461
objeto: MaTErial dE coNSUMo de PUlSEira dE idENTificaÇÃo, EM 
TYVEK, 25 X 2cM
coNTraTada: E.r. TriNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 808199
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 058/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 02/06/2022 - PaE nº 2022/617159
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE aGUlHaS Para BiÓPSia dE ME-
dUla ÓSSEa

coNTraTada: alfEMa doiS MErcaNTil cirUrGica lTda; cNPJ/Mf: 
05.351.445/0001-30
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 807997

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 01/06/2022
Justificativa: Inclusão das Fontes de Recurso: 0269008067, 0149009936, 
0349008569, 0349008725, 0349008751, 0349008950, 0349009280, 
0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 0349009606 , 
0349009750 e seus respectivos superavits, consoante permite o § 8º do 
artigo 65 da lei 8.666/93.
contrato nº 105/2022 - PaE: 256414/2022 - Proc. origem:  837318/2021
coNTraTada: MEdcorP SaÚdE TEcNoloGia lTda
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 807806

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 123/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 019/2022 
- fScMP, Processo nº 2022/167863, homologado, em 23/05/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico dE coNSUMo – lUBrifi-
caNTE, PaNo dE liMPEZa E rENoVador”, para suprir a necessidade des-
ta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
(anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 
29/03/2022 a 29/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

aMaZoN MedicaL care eireLi, com sede em Belém/Pa , no conj.satélite tv. We 12 sala 1 Galpão a    Bair-
ro coqueiro, ceP: 66.670-260, telefone: (91) 98251-4415, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 29.187.032/0001-

20, e-mail:licitacao@amazonmedical.net.br

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

3

renovador de instrumental 
cirúrgico de aço inox,concen-
trado, a base de ácido fosfó-
rico e detergente não iônico 
especifico para remoção de 
oxidação e crostas,possibili-
dade de uso em água quente 

ou fria, desenvolvida para 
utilização em lavadoras ul-

trassônicas, lavadoras termo 
desinfectadoras e uso ma-

nual. Galão de 5 litros.deve 
conter dados de identificação 

e procedência,número do 
lote, data de fabricação e va-
lidade e número de registro 

no Ministério da Saúde.”

LABNEWS
LABNEWS 15 r$ 259,39 r$ 3.890,85

 
Valor Total

 
r$ 3.890,85

 
ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa

Protocolo: 807770
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº130/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 017/2022 - 
fScMP, Processo nº 2022/372649, homologado, em 31/05/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura 
e eventual “aquisição de Medicamento injetável - albumina Humana 20% 
com 50 ml”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especifi-
cações constantes do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 31/05/2022 a 
31/05/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

F cardoso e cia Ltda, com sede ananindeua/Pa, na rua João Nunes de souza Br 316 Km 08  N°125 
, Bairro Águas Brancas , ceP: 67.033-030, telefone: (091) 3182-0395, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 

04.252.742/0001-65, e-mail:licitacao1shoppingdasaudeonline.com.br.

item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor uni-
tário Valor total

01
alBUMiNa HUMaNa 20%, SolU-

ÇÃo iNTraVENoSa Para iNfUSÃo, 
fraSco dE Vidro iNcolor 50Ml

KEdrioN
KEdrioN 30.000 r$ 124,00 r$ 3.720.000,00

 
ordENador rESPoNSáVEl :
dr. BrUNo MENdES carMoNa

Protocolo: 808433
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria Nº 299, de 30 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.      
considerando os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/531042.
rESolVE:
rEMoVEr o servidor abaixo relacionado, lotado no Serviço de Unidade de 
Terapia intensiva – UTi para o Serviço de apoio diagnóstico e Terapêutico 
– SADT/Hemodinâmica, retroagindo seus efeitos a 23/03/2022, para fins 
de regularização funcional.

MatrÍcULa NoMe carGo
55586586/4 ordaliNa coSTa loPES doMiNGUEZ TÉcNico dE ENfErMaGEM

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

Protocolo: 807971

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 82/22
Nome: clEidiaNE da SilVa aNdradE
Matrícula: 5927262/3
cargo/ lotação: fisioterapeuta/fPEHcGV
Período: 27/05/2022 a 02/06/2022

Protocolo: 808263
Laudo: 84/22
Nome: lUciaNa do Socorro da SilVa ValENTE
Matrícula: 6060985/6
cargo/ lotação: fisioterapeuta/fPEHcGV
Período: 30/05/2022 a 05/06/2022

Protocolo: 808264

.

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retificado na PORTARIA N° 281 de 23 DE MAIO DE 2022, o 
seguinte:
oNde LÊ-se:

MatrÍcULa NoMe Periodo
57192007 1 carlEaNE dE araUJo fraNca daS MErcES 01/06/2022 30/06/2022

 
Leia-se: 

MatrÍcULa NoMe Periodo
57192007 1 carlEaNE dE araUJo fraNca daS MErcES 16/06/2022 15/07/2022

Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 34.982 de 25/05/2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 808020
errata de Portaria
Fica retificado na PORTARIA N° 295 de 26 DE MAIO DE 2022, o 
seguinte:
oNde LÊ-se:

MatrÍcULa NoMe Periodo
59195820 2 caMila MoNTEiro NUNES 01/06/2022 30/06/2022

 
Leia-se: 

MaTrÍcUla NoME PEriodo
57193180 2 caMila MoNTEiro NUNES 01/06/2022 30/06/2022

Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 34.987 de 30/05/2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 808121

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 143/2022
Valor r$ 52.620,00 (ciNQUENTa E doiS Mil, SEiScENToS E ViNTE rEaiS)
objeto: contratação de empresa especializada para retirada e assenta-
mento de Nova Manta Vinílica condutiva na Sala de cirurgia 5 do cen-
tro cirúrgico desta fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fPEHcGV).
data de assinatura: 26/05/2022

Vigência: início em 26/05/2022 e término em 25/08/2022.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0269.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: M M SoUZa EPP
Endereço: aV. coNSElHEiro fUrTado, Nº 1378
BElÉM – Pará – cEP: 66035-435
Telefone: (091) 98118-5658
E-mail: conectconstrutora@yahoo.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 808526
coNtrato Nº 148/2022
Valor: r$ 12.500,00 (doZE Mil E QUiNHENToS rEaiS)
objeto: aquisição de cateteres Balão para angioplastia coronariana (Ór-
teses, Próteses e Materiais Especiais – oPME) para atender a necessidade 
de 90 (noventa) dias no Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
data de assinatura: 26/05/2022
Vigência: início em 26/05/2022 e término em 25/08/2022.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0269,0103, 0149, 0669.
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda
Endereço: TraVESSa BarÃo do TriUNfo Nº 3540 – Marco
BElÉM- Pará
cEP: 66.095-055
Telefone: (91) 3257-5160 – 3257-5056
E-mail: cotação@hybridahospialar.com.br
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 808532
coNtrato Nº 121/2022
Valor: r$ 39.900,00 (TriNTa E NoVE Mil E NoVEcENToS rEaiS)
objeto: aquisição de material descartável (copos plásticos), para abasteci-
mento e distribuição entre os setores da fundação Publica Hospital Gaspar 
Viana – fPEHcGV, pelo período de 90 (noventa) dias.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte do recurso: 0103,0269 e suas respectivas subfontes e superávits.
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
Nome: PiNHEiroS coMÉrcio EirEli - ME
Endereço: rUa doS TaMoioS 263 – aNEXo “a” – JUrUNaS
BElÉM – Pará – cEP 66.025-540
Telefone: (91) 3223-1154
E-Mail: pinheirocomercio@hotmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 808538

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1°
data da assinatura: 02/06/2022.
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo visa promover a repactuação de 
preços, alterando o valor constante da cláUSUla iii – do PrEÇo em obe-
diência ao teor da cláUSUla Xi-da rEPacTUaÇÃo.
contrato: 401/2021
contratado: KaPa caPiTal faciliTiES lTda
Endereço: rodoVia Mario coVaS loTEaMENTo ParQUE doS coQUEi-
roS 1 – Bairro coQUEiro
cEP: 67.115-000
Telefone: (91) 3279-7400
E-mail: licitacoes@kapa.capital
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 808427
termo aditivo: 2º
data da assinatura: 02/06/2022.
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo visa promover a repactuação de 
preços, alterando o valor constante da cláUSUla iii – do PrEÇo em obe-
diência ao teor da cláUSUla Xi-da rEPacTUaÇÃo.
contrato: 298/2021
contratado: KaPa caPiTal faciliTiES lTda
Endereço: rodoVia Mario coVaS loTEaMENTo ParQUE doS coQUEi-
roS 1 – Bairro coQUEiro
cEP: 67.115-000
Telefone: (91) 3279-7400
E-mail: licitacoes@kapa.capital
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 808429



diário oficial Nº 34.994   37Sexta-feira, 03 DE JUNHO DE 2022

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico 
Número: 68/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Equipamentos Médicos 
Hospitalares (Mesa cirúrgica; foco cirúrgico de Teto; aparelho de anes-
tesia com Módulo de Capnografia de Pressão Invasiva; Aparelho de Ul-
trassom fixo com doppler; Bisturi Elétrico e Monitores Multiparâmetros 
com Capnografia e Pressão Invasiva), para atender as necessidades 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: 20/06/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 808390

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 55/FHcGV/2022
Processo nº 1328423/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aqui-
sição eventual de Válvulas cardíacas, em regime de antecipação, com Me-
didores em comodato para cada ítem, para realização de procedimentos de 
cirurgia cardíaca em pacientes do SUS, por um período de 12 (doze) meses, 
na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
eMPresa(s) VeNcedora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNitÁrio VeNcedor
 Lote 1    

1.        

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo aÓr-
Tica, no tamanho 19 ou 20mm; apresenta anel de celcon 
ou similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou 

pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese 
aórtica; Apresenta configuração supra-anular, possui elemen-

to radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação 
mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada 

por estudos bacteriológicos.

30 r$ 9.799,67
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

2.        

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo aÓr-
Tica, no tamanho 21 ou 22mm; apresenta anel de celcon 
ou similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou 

pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese 
aórtica; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; 

Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização 
química comprovada por estudos bacteriológicos.

40 r$ 7.033,33
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

3.        

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo aÓr-
Tica, no tamanho 23 ou 24mm; apresenta anel de celcon 
ou similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou 

pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese 
aórtica; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; 

Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização 
química comprovada por estudos bacteriológicos.

40 r$ 7.033,33
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

4.        

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo aÓrTi-
ca, no tamanho 25 ou 26mm; apresenta anel de celcon ou 

similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou pericár-
dio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; 

Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento 
radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação 

mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada 
por estudos bacteriológicos.

40 r$ 7.033,33
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

5.        

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo aÓrTi-
ca, no tamanho 27 ou 28mm; apresenta anel de celcon ou 

similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou pericár-
dio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; 

Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento 
radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação 

mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada 
por estudos bacteriológicos.

40 r$ 7.033,33
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

6.        

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo aÓr-
Tica, no tamanho 29 ou 30mm; apresenta anel de celcon 
ou similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou 

pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese 
aórtica; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; 

Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização 
química comprovada por estudos bacteriológicos.

40 r$ 10.000,00
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

7.        

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo aÓrTi-
ca, no tamanho 31 ou 32mm; apresenta anel de celcon ou 

similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou pericár-
dio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; 

Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento 
radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação 

mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada 
por estudos bacteriológicos.

30 r$ 10.000,00
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

8.        

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo aÓrTi-
ca, no tamanho 33 ou 34mm; apresenta anel de celcon ou 

similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou pericár-
dio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; 

Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento 
radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação 

mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada 
por estudos bacteriológicos.

30 r$ 10.000,00
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

9

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo 
MiTral, no tamanho 25 ou 26mm; apresenta anel de celcon 
ou similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou peri-
cárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemen-

to radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação 
mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada 

por estudos bacteriológicos.

40 r$ 6.513,33
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

10

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo 
MiTral, no tamanho 27 ou 28mm; apresenta anel de celcon 
ou similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou peri-
cárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemen-

to radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação 
mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada 

por estudos bacteriológicos.

40 r$ 6.500,00
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

11

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo 
MiTral, no tamanho 29 ou 30mm; apresenta anel de celcon 
ou similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou peri-
cárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemen-

to radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação 
mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada 

por estudos bacteriológicos.

40 r$ 10.000,00
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

12

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo 
MiTral, no tamanho 31 ou 32mm; apresenta anel de celcon 
ou similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou peri-
cárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemen-

to radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação 
mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada 

por estudos bacteriológicos.

40 r$ 6.500,00
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

13

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo 
MiTral, no tamanho 33 ou 34mm; apresenta anel de celcon 
ou similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou peri-
cárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemen-

to radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação 
mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada 

por estudos bacteriológicos.

40 r$ 6.500,00
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

14

VálVUla BiolÓGica PorciNa oU BoViNa PoSiÇÃo 
MiTral, no tamanho 35 ou 36mm; apresenta anel de celcon 
ou similar, resistente a fadiga e revestido em dracon ou peri-
cárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemen-

to radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação 
mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada 

por estudos bacteriológicos.

20 r$ 3.889,81
ViTTal MEd 

ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda

 loTE 2    

15
VálVUla cardÍaca MEcÂNica aÓrTica: tamanho 17 

ou 18mm: com área do orifício geométrico não superior a 
1,87cm².

20 r$ 5.600,00

GoldMEdic Pro-
dUToS MEdicoS 
HoSPiTalarES 

EirEli

16
VálVUla cardÍaca MEcÂNica aÓrTica: tamanho 19 

ou 20mm: com área do orifício geométrico não superior a 
2,39cm².

30 r$ 5.200,00

GoldMEdic Pro-
dUToS MEdicoS 
HoSPiTalarES 

EirEli

17
VálVUla cardÍaca MEcÂNica aÓrTica: tamanho 21 

ou 22mm: com área do orifício geométrico não superior a 
2,90cm².

30 r$ 5.200,00

GoldMEdic Pro-
dUToS MEdicoS 
HoSPiTalarES 

EirEli

18
VálVUla cardÍaca MEcÂNica aÓrTica: tamanho 23 

ou 24mm: com área do orifício geométrico não superior a 
3,45cm².

30 r$ 5.200,00

GoldMEdic Pro-
dUToS MEdicoS 
HoSPiTalarES 

EirEli

19
VálVUla cardÍaca MEcÂNica aÓrTica: tamanho 25 

ou 26mm: com área do orifício geométrico não superior a 
4,02cm².

20 r$ 5.200,00

GoldMEdic Pro-
dUToS MEdicoS 
HoSPiTalarES 

EirEli
  Medidor compatível, em comodato 1   

20
VálVUla cardÍaca MEcÂNica aÓrTica: tamanho 27 

ou 28mm: com área do orifício geométrico não superior a 
4,69cm².

20 r$ 5.200,00

GoldMEdic Pro-
dUToS MEdicoS 
HoSPiTalarES 

EirEli

21
VálVUla cardÍaca MEcÂNica aÓrTica: tamanho 29 

ou 30mm: com área do orifício geométrico não superior a 
5,44cm².

20 r$ 5.200,00

GoldMEdic Pro-
dUToS MEdicoS 
HoSPiTalarES 

EirEli

22
VálVUla cardÍaca MEcÂNica MiTral: tamanho 23 ou 
24mm: apresenta duplo folheto; com ângulos de abertura 

próximos a 85 graus.
20 r$ 5.200,00

GoldMEdic Pro-
dUToS MEdicoS 
HoSPiTalarES 

EirEli
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23
VálVUla cardÍaca MEcÂNica MiTral: tamanho 25 ou 
26mm: apresenta duplo folheto; com ângulos de abertura 

próximos a 85 graus.
20 r$ 5.200,00

GoldMEdic Pro-
dUToS MEdicoS 
HoSPiTalarES 

EirEli

24
VálVUla cardÍaca MEcÂNica MiTral: tamanho 27 ou 
28mm: apresenta duplo folheto; com ângulos de abertura 

próximos a 85 graus.
20 r$ 5.200,00

GoldMEdic Pro-
dUToS MEdicoS 
HoSPiTalarES 

EirEli

25
VálVUla cardÍaca MEcÂNica MiTral: tamanho 29 ou 
30mm: apresenta duplo folheto; com ângulos de abertura 

próximos a 85 graus.
20 r$ 5.200,00

GoldMEdic Pro-
dUToS MEdicoS 
HoSPiTalarES 

EirEli
  Medidor compatível, em comodato 1   

27
VálVUla cardÍaca MEcÂNica MiTral: tamanho 33 ou 
34mm: apresenta duplo folheto; com ângulos de abertura 

próximos a 85 graus.
20 r$ 5.200,00

GoldMEdic Pro-
dUToS MEdicoS 
HoSPiTalarES 

EirEli

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 55/fHcGV/2022:
r$ 5.453.652,30 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, seis-
centos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).
Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 808042

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 307, 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 conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
600,00 (Seiscentos reais), para pagamento de despesas miúdas durante o 
mês de JUNHo/2022, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: roSiclEidE foNSEca da SilVa
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 5360854/2
rG: 2096705
cPf: 394.650.202-49
333903096 – MaTErial dE coNSUMo….................................r$ 500,00
333903996 – SErViÇo dE TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica….....r$ 100,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 808216
Portaria Nº 305, 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 conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.500,00 (Um Mil e Quinhentos reais), para pagamento de despesas mi-
údas durante o mês de JUNHo/2022, que não podem subordinar-se ao 
processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: dEloN NaSciMENTo dE alBUQUErQUE
carGo: aUX. adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 57175248/1
rG: 2807844
cPf: 585.013.042-04
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...............................r$ 1.500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 808223
Portaria Nº 306, 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 conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.

r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
700,00 (Setecentos reais), para pagamento de despesas miúdas durante o 
mês de JUNHo/2022, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: SaloMÉ aParEcida PiNTo SoarES doS SaNToS
carGo: MÉdico
MaTrÍcUla: 54193804/1
rG: 2649766
cPf: 440.741.232-15
333903096 – MaTErial dE coNSUMo….................................r$ 700,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 808221
Portaria Nº 304, 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 conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
4.000,00 (Quatro Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante 
o mês de JUNHo/2022, que não podem subordinar-se ao processo nor-
mal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: ocYr carValHo PErEira
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 5148138/1
rG: 4760417
cPf: 291.728.022-00
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…..............................r$ 3.000,00
333903996 – SErViÇo dE TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica…...r$ 1.000,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 808227
Portaria Nº 301, 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 conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.500,00 (Um Mil e Quinhentos reais), para pagamento de despesas mi-
údas durante o mês de JUNHo/2022, que não podem subordinar-se ao 
processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: UrSUla Mara MorEira da SilVa araUJo
carGo: farMacÊUTico - SEfar
MaTrÍcUla: 55590267/1
rG: 2504752
cPf: 584.157.852-91
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...............................r$ 1.500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 808237
Portaria Nº 303, 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 conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
700,00 (Setecentos reais), para pagamento de despesas miúdas durante o 
mês de JUNHo/2022, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: HElENa lUcia fErrEira PErES
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carGo: adMiNiSTrador
MaTrÍcUla: 5520240/2
rG: 0300469
cPf: 218.843.902-34
333903096 – MaTErial dE coNSUMo….................................r$ 700,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 808229
Portaria Nº 302, 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 conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.500,00 (Um Mil e Quinhentos reais), para pagamento de despesas mi-
údas durante o mês de JUNHo/2022, que não podem subordinar-se ao 
processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: GUSTaVo diaS da GaMa rodriGUES
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 57197555/1
rG: 3009839
cPf: 749.934.102-04
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…..............................r$ 1.500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 808234
Portaria Nº 308, 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 conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
2.000,00 (dois Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante o 
mês de JUNHo/2022, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: laErcia loPES riBEiro da SilVa
carGo: adMiNiSTrador
MaTrÍcUla: 5130972/2
rG: 1816376
cPf: 268.661.532-04
333903996 – SErViÇo dE TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica.....r$ 2.000,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 808193
Portaria Nº 309, 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 conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
400,00 (Um Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante o 
mês de JUNHo/2022, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: TaTiaNE MoraES dE MacEdo
carGo: aUX. adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 57198215/1
rG: 2797616
cPf: 614.026.302-63
333903096 – MaTErial dE coNSUMo….................................r$ 400,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 808190
Portaria Nº 298, de 30 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.

coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 500,00 
(Quinhentos reais), para pagamento de despesas miúdas durante o mês 
de JUNHo/2022, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: dJalMa SaNToS dE SoUZa
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 57192583/1
rG: 255704
cPf: 508.050.532-04
333903096 – MaTErial dE coNSUMo….................................r$ 500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 808126

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº300, 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 conferidas pelo de-
creto de 28 de JaNEiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE:
EXclUir, o nome da servidora abaixo relacionada, da PorTaria N° 281 de 
23/05/2022, publicada no doE nº 34.982 de 25/05/2022, que concedeu 
férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de JUNHo dE 2022.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2021/2022

MatricULa NoMe Periodo
5960050 1 JHUliaNNE SilVa MoNTEiro 01/06/2022 a 30/06/2022
5933520 2 VaNESSa do ESPiriTo SaNTo caBral 01/06/2022 a 30/06/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 807940

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 114/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 114/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 28/2022/fPEHcGV, Processo nº 2022/56152, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 18/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de antissépticos para desinfecção e degerma-
ção com finalidade de atender a necessidade da Fundação Pública Estadu-
al Hospital de clínicas Gaspar Viana (fPEHcGV) e centro de Hemodiálise 
Monteiro leite, pelo período de 12 (doze) meses.
EMPrESa: distribuidora flamed Hospitalar Eireli, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 11.888.791/0001-54, inscrição Esta-
dual nº 15.301.766-0, com sede na rua ana cristina, 04 a, KM 08, sala 02, 
Bairro águas Brancas, Belém-Pa.

iteM descriÇÃo aPres QUaNt
Marca/ 
FaBri-
caNte

VaLor
UNitÁ-

rio

VaLor
totaL

02

diGlicoNaTo dE clorEXidiNa 2% 
(SolUÇÃo aQUoSa), aNTiSSÉPTi-

co TÓPico, aUXilia HiGiENiZaÇÃo 
diária da PElE. coNTENdo 

iNGrEdiENTES aTUaNTES NaS 
SiTUaÇÕES QUE EXiGEM coMPlE-
MENTaÇÃo do aSSEio corPoral, 

coNfErE
SUaVidadE Na aPlicaÇÃo diária. 
fraSco coNTENdo 100 Ml. USo 
EXTErNo, adUlTo E PEdiáTrico.

   fraSco 
100 Ml

 
       10.000

  rioQUi-
Mica r$3,20 r$32.000,00

 Valor ToTal: r$ 32.000,00
 
* o valor global estimado desta ata é r$32.000,00 (trinta e dois mil reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 808231
LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: JoSE aUGUSTo BaSToS acacio
Matrícula: 5459419/4
cargo:/lotação: fisioterapeuta/fPEHcGV
Período: 07/04/2022 a 14/04/2022.
Grau de parentesco: GENiTor
N° da certidão: 065680 01 55 2022 4 00084 106 0034151 18

Protocolo: 808262
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 119/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 119/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 28/2022/fHcGV, Processo nº 2022/56152, ho-
mologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna, em 18/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de antissépticos para desinfecção e degerma-
ção com finalidade de atender a necessidade da Fundação Pública Estadu-
al Hospital de clínicas Gaspar Viana (fPEHcGV) e centro de Hemodiálise 
Monteiro leite, pelo período de 12 (doze) meses.
EMPrESa: lobato comércio de Produtos Hospitalares ltda, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 34.875.727/0001-34, ins-
crição Estadual nº 15.661.284-4, com sede na rod. augusto Montenegro 
n°1331, Galpão 3 – agulha, cEP. 66811-000, Belém-Pa

iteM descriÇÃo aPres QUaNt Marca/ Fa-
BricaNte

VaLor
UNitÁrio

VaLor
totaL

04

digliconato de clorexidina 0,5% 
(solução alcóolica),

antisséptico tópico para antissepsia 
de pele de

procedimentos invasivos e antissep-
sia do campo

operatório após degermação.

   fraSco
 100 Ml   16.000 VicHPHarMa r$2,13 r$34.080,00

 Valor ToTal: r$34.080,00
 
* o valor global estimado desta ata é r$34.080,00 (trinta e quatro mil e oitenta reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 808421

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO 
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 231 de 31 de Maio de 2022
oBJETiVo: BUScar Para ESTE Hrca o colaBorador EVENTUal, MÉ-
dico ESPEcialiSTa EM UTi Na cidadE dE rEdENÇÃo – Pa. PoSTErior-
MENTE coNdUZi-lo EM rETorNo Para o dESTiNo dE oriGEM
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 12/05/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA
Portaria Nº 216 de 30 de Maio de 2022
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 01 À 02/05/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA
Portaria Nº 239 de 31 de Maio de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 19/05/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA
Portaria Nº 240 de 31 de Maio de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 26/05/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

Portaria Nº 242 de 31 de Maio de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao cdT diaGNÓSTico Por iMaGEM EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 27/05/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA
Portaria Nº 186 de 04 de Maio de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
raUaNNY raVilla dE JESUS araÚJo – MaT. 5904513-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 12 À 13/04/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA
Portaria Nº 219 de 31 de Maio de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 03/05/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA
Portaria Nº 220 de 31 de Maio de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal SaNTa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 03/05/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA
Portaria Nº 222 de 31 de Maio de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao cdT diaGNÓSTico Por iMaGEM EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 04/05/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

Protocolo: 808513

.

.

secretaria de estado 
de traNsPortes

.

Portaria
.

Portaria Nº 075 de 01 de JUNHo de 2022
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais;
considerando o teor do memorando nº 011/2022-cooB/dirTEc anexo ao 
PaE nº 2022/648015;
resolve:
dESiGNar o servidor aNToNio carloS alVES dE MENEZES id. funcio-
nal nº 3274594/1, ocupante do cargo de Engenheiro civil, para responder 
pela coordenadoria na diretoria Técnica de Transportes, no período de 01 
a 30.06.2022, em substituição a servidora Selma lúcia figueiredo costa 
Gouveia, id. funcional nº 57202805/5, que se encontra em gozo de férias 
regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 808204

coNtrato
.

Processo: 2022/254074
Nº do coNtrato: 046/2022                                                 
oBJETo: o objeto do contrato é a contratação de pessoa jurídica especia-
lizada no fornecimento de material de expediente, para atender as deman-
das da Secretaria de Estado de Transportes - SETraN, conforme especi-
ficações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do 
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Edital. o contrato vincula-se ao Edital do Pregão n°. 011/2021/SEPlad/
DGL/SRP, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independen-
temente de transcrição.
Valor: r$ 8.815,00 (oito mil, oitocentos e quinze reais).
daTa da aSSiNaTUra: 02/06/2022.
PraZo: o prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses a contar 
da sua publicação.
ModalidadE: Pregão n° 011/2021/SEPlad/dGl/SrP, que resultou a ata 
de registro de Preços n° 07/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
as despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Pará, para o exer-
cício de 2022, na classificação seguintes: Gestão/Unidade: 290101;  Fonte 
de recurso: 0101000000; Programa de Trabalho: 26.122.1297.8338.0000; 
Natureza da despesa: 339030;  Pi: 4120008338c.
dadoS da coNTraTada:
NoME: STar coMÉrcio dE aliMENToS lTda
cNPJ: 23.146.066/0001-90
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 808614

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 088/2022                       Processo nº 2022/297215
Valor Total: r$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais).
objeto: recuperação de Estradas Vicinais, no Município de Vitória do Xin-
gu-Pa raMal do coBra cHoca KM 27– 13.886,00 metros (Marco inicial - 
latitude: 3°20’55.56”S e longitude 51°48’51.14”o; Marco final - latitude: 
3°25’57.75”S e Longitude 51°50’7.27”O). RAMAL DO WAGNER - 4.521,00 
metros (Marco inicial - latitude: 3°23’58.61”S e longitude 51°52’55.75”o; 
Marco final - latitude: 3°25’57.75”S e longitude 51°50’7.27”o). raMal 
do iVaN – 5.024,00 metros (Marco inicial - latitude: 3°24’59.30”S e lon-
gitude 51°48’14.31”o; Marco final - latitude: 3°26’6.34”S e longitude 
51°49’49.20”o). raMal do JacarEZiNHo – 8.000,00 metros (Marco 
inicial - latitude: 3°22’30.52”S e longitude 51°53’0.12”o; Marco final 
- latitude: 3°23’42.18”S e longitude 51°49’31.79”o). raMal do fUro 
SEco – 9.364,00 metros (Marco inicial - latitude: 3°25’2.67”S e lon-
gitude 51°47’48.26”o; Marco final - latitude: 3°26’56.00”S e longitude 
51°46’8.81”o). raMal do coBra cHoca KM 45– 21.681,00 metros (Mar-
co inicial - latitude: 3°6’23.53”S e longitude 51°50’32.19”o; Marco final 
- latitude: 3°15’17.21”S e longitude 51°50’6.67”o).
data de assinatura: 02/06/2022                 
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 02/06/2022                                         
T. Vig.: 28/11/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: TESoUro; fonte de 
recurso: 0301; Plano interno: 22dEMGc0042; ação detalhada: 276240.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU - cNPJ: 
34.887.935/0001-53.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 808592
eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 085/2022               Processo nº 2022/368654
Valor Total: r$ 3.124.501,84 (três milhões, cento e vinte e quatro mil, 
quinhentos e um reais e oitenta e quatro centavos).
objeto: recuperação de 50 km da ViciNal 20 KM 55 da Br230 com as 
seguintes coordenadas: início latitude 3º22’46.20”S – longitude UTM 
52º40’7.20”o e final latitude 3º5’19.80”S – longitude 52º52’45.51”o, no 
município de Brasil Novo/Pa.
data de assinatura: 02/06/2022                
Prazo: 140 (cento e quarenta) dias
inic. de Vig.: 02/06/2022                                 
T. Vig.: 19/10/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0301; origem: recurso TESoUro; 
Plano interno: 22dEMGc0057; ação detalhada: 276224.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo - cNPJ: 34.887950/0001-00.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 808581
eXtrato de coNVÊNio
Nº. do convênio: 084/2022                               Processo nº 2022/368254
Valor Total: r$ 2.371.058,78 (dois milhões, trezentos e setenta e um mil, 
cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos).
objeto: recuperação e manutenção de 34,25 km de estradas vicinais 
conforme as seguintes coordenadas: MacaPá daBarrETa (3,13 km): 
início: S - 0°49’20.59” / o – 48º04’27.98” e final: S - 0°47’49.10” / 
o – 48º05’01.40”; MEraTaUá (6,35 km): início: S - 0°59’15.80” / o – 
48º05’56.02” e final: S - 0°58’39.90” / o – 48º02’52.50”; ParaÍSo (4,00 
km): início: S - 01°0’46.35” / o – 47º07’08.84” e final: S - 1°01’37.78” / o 
– 48º09’0.17”; TUJUÍ (3,95 km): início: S - 0°51’18.51” / o – 48º04’57.18” 
e final: S - 0°51’10.29” / o – 48º03’05.10”; MEraPoNGa (0,40 km): 
início: S - 0°59’40.10” / o – 48º11’04.75” e final: S - 0°59’51.80” 
/ o – 48º11’08.40”; UBiTUBa (5,40 KM): início: S - 0°59’29.18” / o – 

48º08’50.06” e final: S - 1°01’12.54” / o – 48º10’34.98”; iTaPUá (6,71 
km): início: S - 0°49’45.04” / o – 48º04’41.71” e final: S - 0°49’43.80” 
/ o – 48º07’47.00”; Boa ViSTa da BarrETa (4,31 km): início: S - 
0°48’04.04” / o – 48º05’2.29” e final: S - 0°47’23.38” / o – 48º06’51.86”, 
no município de Vigia de Nazaré/Pa.
data de assinatura: 02/06/2022                         
Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias
inic. de Vig.: 02/06/2022                                   
T. Vig.: 29/10/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0301; origem do recurso: TESoU-
ro; Plano interno: 22dEMGc0055; ação detalhada: 275761.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViGia dE NaZarÉ
cNPJ: 05.351.606/0001-95.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 808575
eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 087/2022                       Processo nº 2022/297109
Valor Total: r$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais).
objeto: recuperação de Estradas Vicinais, no Município de Vitória do 
Xingu-Pa ramal do Km 20 – 37.169,00 metros (Marco inicial - latitu-
de: 2°59’32.71”S e longitude 52°7’6.46”o; Marco final - latitude: 
2°48’46.58”S e longitude 52°6’13.33”o). raMal do KM 25 - 6.150,00 
metros (Marco inicial - latitude: 3°1’9.57”S e longitude 52°8’1.23”o; 
Marco final - latitude: 2°59’56.51”S e longitude 52°10’55.43”o). raMal 
do MaricoTa - 2.200,00 metros (Marco inicial - latitude: 2°58’24.62”S 
e longitude 52°10’11.88”o; Marco final - latitude: 3°0’3.50”S e longi-
tude 52°10’39.75”o). raMal do KM 9 - 6.125,00 metros (Marco inicial 
- latitude: 2°57’22.22”S e longitude 52°2’23.90”o; Marco final - lati-
tude: 2°59’44.61”S e longitude 52°1’9.28”o). raMal do MaQUiNor-
TE - 8.023,00 metros (Marco inicial - latitude: 2°57’43.32”S e longi-
tude 52°4’10.50”o; Marco final - latitude: 2°56’6.91”S e longitude 
52°4’26.15”o).
data de assinatura: 02/06/2022                 
Prazo: 360 (trezentos e sessenta) dias
inic. de Vig.: 02/06/2022                                         
T. Vig.: 27/05/2023
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: TESoUro; fonte de 
recurso: 0301; Plano interno: 22dEMPc0028; Plano interno: 22dEM-
Gc0043; ação detalhada: 276241; ação detalhada: 276242.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU - cNPJ: 
34.887.935/0001-53.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 808586

oUtras MatÉrias
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 031/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preço nº 
031/2021 – SETraN.
Vencedora: coPEM coNSTrUTora ParaENSE dE ESTrUTUraS METálicaS S/a.
Valor: r$ 2.100.622,38
Belém, 02 de junho de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 808220
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 004/2022.
oBJETo: construção de Ponte Mista (concreto e aço) sobre o furo da laura 
(440,00M X 10,00M), localizada na travessia de Penha longa na Pa-238, KM 
10, trecho Pa-140 / Pa-238 no município de colares, no 1º Núcleo regional.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 10/06/2022, de segunda a sex-
ta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da SETraN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à Secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: VicTor rocHa dE SoUZa.
local de abertura: Edifício Sede da SETraN, 2º andar no auditório da SETraN.
data de abertura: 11/07/2022.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Belém, 02 de junho de 2022.

Protocolo: 808598
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 002/2022.
oBJETo: Serviços de construção e Pavimentação da rodovia Pa-124, tre-
cho: Perímetro urbano de Nova Esperança do Piriá / Vila Santa Margarida.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 15/06/2022, de segunda a sex-
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ta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da SETraN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à Secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: VicTor rocHa dE SoUZa.
local de abertura: Edifício Sede da SETraN, 2º andar no auditório da SETraN.
data de abertura: 15/07/2022.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Belém, 02 de junho de 2022.

Protocolo: 808594
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 003/2022.
oBJETo: construção de ponte mista (concreto e aço) sobre o rio cama-
razinho (360,00m x 10,00m), localizada na travessia entre Salvaterra e 
cachoeira do arari na Pa-154, km 21, trecho Pa-154 Salvaterra / cachoeira 
do arari no Município de cachoeira do arari, no 9º Núcleo regional.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 13/06/2022, de segunda a sex-
ta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da SETraN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à Secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: VicTor rocHa dE SoUZa.
local de abertura: Edifício Sede da SETraN, 2º andar no auditório da SETraN.
data de abertura: 13/07/2022.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Belém, 02 de junho de 2022.

Protocolo: 808596

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 098/2022-GP, de 26 de Maio de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH; coNSidEraNdo os princípios admi-
nistrativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988;
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – d N c draGa-
GEM, NaVal E ciVil EirEli
coNTraTo: 012/2022-cPH
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de obras e serviços de engenharia para a exe-
cução de reforço estrutural, reforma e adequação dos trapiches da Vila 
do Porto Grande e da sede do município de São João da Ponta, no estado 
do Pará, conforme especificações constantes do Edital de Licitação e seus 
Anexos, do Termo de Referência, Especificações Técnicas e Proposta de 
Preços apresentado pela coNTraTada.
fiScal TiTUlar: Mayra Souza do Nascimento, matrícula 5904845;
fiScal SUBSTiTUTo: carlos Eduardo Viana Teixeira, matrícula: 5917398.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH
26 de maio de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
                                                diretor Presidente

Protocolo: 808297
Portaria Nº 109/2022-GP, de 02  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 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
art. 1º - dESiGNar a comissão de licitação, junto a companhia de Portos 
e Hidrovias do Estado do Pará, escolhendo os servidores abaixo listados 
para compor a referida comissão:
1º clEidE cilENE aBUd fErrEira, matrícula 2052598;
2º MaX MoNTEiro MarTiNS, matrícula 57192197;
3º liaNE do Socorro BaSToS BriTo, matrícula n.º 57191263 e
Suplentes:
adriENE MacÊdo caValcaNTE MaTiaS, matrícula 5903597 e
Valdir loPES dUraNS, matrícula n.º 3275310.

art. 2º- a comissão será presidida pelo primeiro servidor, que em sua falta 
ou impedimento eventual, será substituído pelo servidor subsequente.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 02/06/2022, com vali-
dade de 1 (um) ano.
art. 4º - revogar os Termos da Portaria 141/2021-GP de 04 de outubro de 2021
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 02 de junho de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
                                              diretor Presidente

Protocolo: 807954

coNtrato
.

coNtrato 012/2022-cPH
Valor do contrato: r$ 779.995,32
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de obras e serviços de engenharia para a exe-
cução de reforço estrutural, reforma e adequação dos trapiches da Vila 
do Porto Grande e da sede do município de São João da Ponta, no estado 
do Pará, conforme especificações constantes do Edital de Licitação e seus 
Anexos, do Termo de Referência, Especificações Técnicas e Proposta de 
Preços apresentado pela coNTraTada.
data de assinatura: 30/05/2022.
Vigência: o prazo de vigência deste contrato em relação a execução do  
reforço estrutural, reforma e adequação do trapiche da Vila do Porto Gran-
de será de 04 (quatro) meses, com início em 01/06/2022 e término em 
31/09/2022 e para a execução do reforço estrutural, reforma e adequação 
do trapiche da sede do município de São João da Ponta será de 04 (quatro) 
meses, com início em 01/06/2022 e término em 31/09/2022.
funcional Programática: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0301/449051
cNPJ: 26.211.457/0001-39 - d N c draGaGEM, NaVal E ciVil EirEli
Endereço: Travessa do cruzeiro, nº 1046, Galpão B, Bairro: cruzeiro, dis-
trito de icoaraci, cEP: 66.810-010, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 808292

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 01
contrato: 034/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contratu-
al, com acréscimo e supressão do valor original, que resultam no aumento 
do valor global do contrato nº 034/2021- cPH, que versa sobre a execução 
de obras e serviços de engenharia para a reforma do Terminal Hidroviário 
de Passageiros e cargas do Município de chaves, Estado do Pará, em razão 
da modificação do projeto originalmente previsto. O contrato suportará 
acréscimo no valor de r$ 306.080,38 (trezentos e seis mil, oitenta reais e 
trinta e oito centavos), que representa aproximadamente 9,41% do valor 
originalmente avençado. o mesmo contrato suportará supressão no valor 
de r$ 84.437,76 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais 
e setenta e seis centavos), que representa aproximadamente 2,60 % do 
valor originalmente pactuado. O impacto financeiro das alterações supra-
mencionadas corresponde ao acréscimo de r$ 221.642,62 (duzentos e vin-
te e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos).
Valor: 3.473.712,54 (três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, sete-
centos e doze reais e cinquenta e quatro centavos).
data de assinatura: 01/06/2022
funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de Trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPJ: 34.261.920/0001-85 - GUaJará coNSTrUÇÃo dE EMBarcaÇÕES lTda – EPP.
Endereço: Travessa João domingos da Silva, nº 153, Bairro Novo, cEP: 
68.670-000, cidade de Bujarú, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 807911

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 108/2022-GP de 02 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 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Maracanã (Vila de algodoal) no dia 02/06/2022, a serviço da compa-
nhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁria
Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 1/2

 
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 02 de junho de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente
                                                                                                                                                                            

Protocolo: 807900
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secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 141 de 02 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 2022/572544;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, o servidor JorGE lUiZ coElHo MaGalHÃES, ocupan-
te do cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula n° 22764/1, como fiscal 
do convênio nº 46/2022 – SEdaP, celebrado com o MUNicÍPio dE rEdEN-
ÇÃo, cNPJ/Mf sob o nº 04.144.168/0001-21;
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS 
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 808244
Portaria Nº 142 de 02 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 2022/315113;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar a servidora iZoNara aUGUSTa doS SaNToS SoUZa, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, matricula nº 5951115/2, 
em substituição ao servidor HEraldo GlaBEr, ocupante do cargo de 
agente de atividades agropecuárias, matrícula n° 16675/1, designado na 
PORTARIA Nº 005 de 06/01/2022, para acompanhar e fiscalizar, o Contrato 
administrativo nº 162/2021 - SEdaP celebrado com a empresa STYlE 
ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PriVada lTda.
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 estabelecido 
no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, jun-
tando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente exe-
cutado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 
apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 808260
Portaria Nº 140 de 02 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 2022/624100;
 coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar os servidores dUlciMar dE MElo E SilVa, ocupante 
do cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula n° 22705/1, como fiscal Ti-
tular, e iValdo SaNToS dE SaNTaNa, ocupante do cargo de Engenheiro 
agrônomo, matrícula nº 14826/1, como fiscal Suplente, para acompanhar 
e fiscalizar o Contrato de nº 83/2022 – SEDAP, celebrado com a empresa 
MVU EMPrEENdiMENToS lTda.
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 estabelecido 
no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, jun-
tando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente exe-
cutado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 
apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 807985

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 2019/546718;
rESolVE:
instaurar Processo administrativo disciplinar-Pad, para apurar os fatos 
constantes no Processo nº 2019/546718, no prazo de 60 (sessenta dias) 
com prorrogação e designar os servidores riTa dE cáSSia dUarTE fraN-
co, ocupante do cargo de assistente administrativo, matrícula nº 24260/1, 
dElMar MiraNda dE QUEiroZ, ocupante do cargo de assistente admi-
nistrativo, matrícula nº 11053/1 e aNTÔNio fErNaNdo SoUZa rEiS, ocu-
pante do cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula nº 24350/1, lotados 
na sede desta Secretaria, para constituírem a comissão de Pad, sob a 
presidência da primeira.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino
*republicada por ter saído com incorreções, no doe nº 34.992 de 
02.06.2022

Protocolo: 808060

errata
.

Na Portaria Nº 121 de 23.05.22, PUBLicada No doe Nº 34.983 
de 26.05.2022.
SErVidor: HErBET MaToS fErrEira, MaTrÍcUla Nº 10022/1
oNde se LÊ: TriÊNio 2005/2018
Leia-se: TriENio 2005/2008

Protocolo: 808049

coNtrato
.

contrato nº 75/2022-sedaP
Pregão eletrônico srP nº 04/2022-sedaP
dEMaNda GoVErNaMENTal 22dEMG00089
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 12, na quantidade de 02 (dois) 
diSTriBUidor dE calcário E adUBo, ano de fabricação a partir de 2022 
ou superior.
Valor Global: r$ 11.600,00 (onze Mil e Seiscentos reais).
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; funcional Programática: 20.608.1491.8705.
data assinatura: 27/05/2022.
Vigência: 03/06/2022 a 02/06/2023.
contratado: aGroPraTa coMÉrcio dE EQUiPaMENToS lTda - EPP.
Endereço: Estrada da linha da União da Serra, nº 50, Bairro: caravaggio, Nova Prata/rS.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 807769
contrato nº 81/2022-sedaP
Proesso de desPesa Nº 2021/355816-sedaP
EMENda – dEP. PaUlo rocHa
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 05, na quantidade de 05 (cinco) 
TraTorES aGricolaS 0KM PlaTaforMado, ano de fabricação a partir de 
2022 ou superior, com potencia de apartir de 95 cv, motor turbinado e me-
cânico ou eletrônico, equipado com plaina frontal instalada e compatível.
Valor Global: r$ 1.080.000,00 (Hum Milhão e oitenta Mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8715/ Natureza de despesa: 449052/fonte 
de recurso: 0301/funcional Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 31/05/2022.
Vigência: 03/06/2022 a 02/06/2023.
contratado: lUVi iMPlEMENToS E coMÉrcio dE PEÇaS EirEli.
Endereço: Br 316, nº 11.500, Km 11, Bairro: centro, Marituba/Pa.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 808218
contrato nº 82/2022-sedaP
Pregão eletrônico srP nº 04/2022-sedaP
ProESSo dE dESPESa Nº 2021/355816-SEdaP
EMENda – dEP PaUlo rocHa
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 03, na quantidade de 03 (três) 
TraTorES aGricolaS 0KM PlaTaforMado 75 cV, e item 04, na quanti-
dade de 05 (cinco) TraTorES aGricolaS 0KM PlaTaforMado 80 cV ano de 
fabricação a partir de 2022 ou superior, motor turbinado e mecânico ou eletrôni-
co, equipado com plaina frontal instalada e compatível.
Valor Global: r$ 1.619.000,00 (Hum Milhão e Seiscentos e dezenove Mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 02/06/2022.
Vigência: 03/06/2022 a 02/06/2023.
contratado: YaNMar SoUTH aMÉrica iNdÚSTria dE MáQUiNaS lTda, 
cNPJ/Mf sob o nº 08.263.434/0001-96.
Endereço: rua Eduardo Borsari, n° 1595 distrito industrial domingos Giomi 
– indaiatuba/SP - cEP: 13.347-320, Telefone de contato: (19) 3801-8956
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 808177
contrato nº 73/2022-sedaP
Pregão eletrônico srP nº 04/2022-sedaP
ProESSo dE dESPESa Nº 2022/333629-SEdaP
dEMaNda GoVErNaMENTal 22dEMG00089
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 03, na quantidade de 01 (um) 
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TraTor aGricola 0KM PlaTaforMado, ano de fabricação a partir de 
2022 ou superior, com potencia de a partir de 75 cv, motor turbinado e me-
cânico ou eletrônico, equipado com plaina frontal instalada e compatível.
Valor Global: r$ 193.000,00 (cento e Noventa e Três Mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8705.
data assinatura: 02.06.2022.
Vigência: 03.06.2022 a 02.06.2023.
contratado: YaNMar SoUTH aMÉrica iNdÚSTria dE MáQUiNaS lTda, 
cNPJ/Mf sob o nº 08.263.434/0001-96.
Endereço: rua Eduardo Borsari, n° 1595 distrito industrial domingos Giomi 
– indaiatuba/SP - cEP: 13.347-320, Telefone de contato: (19) 3801-8956
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 808605

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 480/2022 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: João carlos leão ramos. carGo: Secretário de Esta-
do de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino. MaTrÍcUla: 
5815398-9.  oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Salvador/ Ba. oBJETiVo: 1° 
festival internacional do chocolate e cacau. PErÍodo: 08 a 10/06/2022. 
Nº dE diáriaS: 2  ½ (duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de 
Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 481/2022 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: ana rosa ferreira oliveira. carGo: chefe de Gabinetre. 
MaTrÍcUla: 5932325/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  Salvador/Ba. 
oBJETiVo: Participar  “1° festival internacional do chocolate e cacau. 
PErÍodo: 08 a 12/06/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). or-
dENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 482/2022 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: raimunda de carvalho Pereira. carGo: coordenadora. 
MaTrÍcUla: 5942413/2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  Salvador/Ba. 
oBJETiVo: Participar do 1° festival internacional do chocolate e cacau. 
PErÍodo: 08 a 12/06/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). or-
dENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 472/2022 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: cassandra Saira loureiro lobato carGo: colaboradora 
Eventual.  cPf: 653.2191282-15 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  Salva-
dor/Ba. oBJETiVo: coordenar a participação de produtores do cacau nas 
rodadas de negócios. PErÍodo: 09 a 12/06/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ 
(três e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 808520
Portaria de diÁrias Nº 478/2022 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: João carlos leão ramos. carGo: Secretário de Esta-
do de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino. MaTrÍcUla: 
5815398-9.  oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: São João da Ponta/Pa. oB-
JETiVo: agenda institucional com o Exm° Governador de Estado no mu-
nicípio de São João da Ponta. PErÍodo: 02/06/2022. Nº dE diáriaS:  ½ 
(meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor admi-
nistrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 479/2022 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: luiz frança oliveira Moura. carGo: agente de artes Prá-
ticas. MaTrÍcUla: 123-27. oriGEM: Belém/Pa.dESTiNo: São João da 
Ponta /Pa. oBJETiVo: dar apoio oa Secretário, que está em agenda ins-
titucional com o Exm° Governador de Estado. PErÍodo:02/06/2022. Nº 
dE diáriaS:  ½ ( meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade 
– diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 808484

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 124 de 26 de maio de 2022 - Publicado no doe nº 
34.985 em 27/05/2022, Protocolo: 804587.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 808133

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1027 , de  02  de  JUNHo  de 2022                                                                                                                               
o Presidente do instituto de Terras do Pará-iTErPa, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e
Considerando as diretrizes fixadas no Decreto nº 73, de 06 de abril de 
2011, que alterou o decreto nº 2.363, de 31 de julho de 2006, autorizando 
o dirigente desta autarquia a promover e adotar todos os atos e providên-
cias legais necessárias à efetivação dos resgates administrativos das terras 
aforadas pelo Estado do Pará, observadas as disposições que regulamento 
os contratos dessa natureza;
coNSidEraNdo, ainda, que o processo administrativo nº 
2014/359406-iTErPa, tramitou regularmente recebendo pareceres favo-
ráveis dos setores técnicos do órgão, resultando assim comprovados os 
requisitos essenciais exigidos para o resgate dos imóveis rurais concedidos 
em regime enfitêuticos.
rESolVE:
i – fica autorizado o rESGaTE adMiNiSTraTiVo do imóvel rural denomi-
nado faZENda PaSSa BEM, coberto por Título de aforamento expedido em 
19 de novembro de 1960, situado no Município de Marabá, hoje pertence a 
Eldorado dos carajás Estado do Pará, com área dimensionada de 2.965ha-
62a52ca (dois mil novecentos e sessenta e cinco hectares, sessenta e dois 
ares e cinquenta e dois centiares), em favor de MaUrÍcio PoMPÉia fraGa.
ii – a Gerência de aforamento-GEa, deverá adotar todas as medidas com-
plementares à execução do resgate enfitêutico a que se refere esta Porta-
ria, inclusive quanto à lavratura e assinatura dos respectivos termos em 
livro próprio integrante do acervo fundiário do Estado do Pará, sob a guar-
da e responsabilidade do iTErPa.
III – Assumidas tais providências, deverá ser fornecido ao beneficiário o 
translado do termo de resgate, contendo o inteiro teor do respectivo res-
gate, que será levado ao cartório de registro de imóveis, para ulteriores 
providências.
Publique-se.
flaVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
respondendo pela Presidência
Portaria Nº 1028, de 02  de  JUNHo  de 2022    
o Presidente do instituto de Terras do Pará-iTErPa, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e
Considerando as diretrizes fixadas no Decreto nº 73, de 06 de abril de 
2011, que alterou o decreto nº 2.363, de 31 de julho de 2006, autorizando 
o dirigente desta autarquia a promover e adotar todos os atos e providên-
cias legais necessárias à efetivação dos resgates administrativos das terras 
aforadas pelo Estado do Pará, observadas as disposições que regulamento 
os contratos dessa natureza;
coNSidEraNdo, ainda, que o processo administrativo nº 
2014/359451-iTErPa, tramitou regularmente recebendo pareceres favo-
ráveis dos setores técnicos do órgão, resultando assim comprovados os 
requisitos essenciais exigidos para o resgate dos imóveis rurais concedidos 
em regime enfitêuticos.
rESolVE:
i – fica autorizado o rESGaTE adMiNiSTraTiVo do imóvel rural deno-
minado faZENda PoraNGaÍ, coberto por Título de aforamento expedido 
em 07 de agosto de 1959, situado no Município de Marabá, hoje pertence 
a Xinguara Estado do Pará, com área dimensionada de 3.594ha31a25ca 
(três mil quinhentos e noventa e quatro hectares trinta e um ares e vinte e 
cinco centiares), em favor de MaUrÍcio PoMPÉia fraGa.
ii – a Gerência de aforamento-GEa, deverá adotar todas as medidas com-
plementares à execução do resgate enfitêutico a que se refere esta Porta-
ria, inclusive quanto à lavratura e assinatura dos respectivos termos em 
livro próprio integrante do acervo fundiário do Estado do Pará, sob a guar-
da e responsabilidade do iTErPa.
III – Assumidas tais providências, deverá ser fornecido ao beneficiário o 
translado do termo de resgate, contendo o inteiro teor do respectivo res-
gate, que será levado ao cartório de registro de imóveis, para ulteriores 
providências.
Publique-se.
flaVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
respondendo pela Presidência
Portaria Nº  1029, de 02  de  JUNHo  de 2022                                                                                                                               
o Presidente do instituto de Terras do Pará-iTErPa, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 
1975, e
Considerando as diretrizes fixadas no Decreto nº 73, de 06 de abril de 
2011, que alterou o decreto nº 2.363, de 31 de julho de 2006, autorizando 
o dirigente desta autarquia a promover e adotar todos os atos e providên-
cias legais necessárias à efetivação dos resgates administrativos das terras 
aforadas pelo Estado do Pará, observadas as disposições que regulamento 
os contratos dessa natureza;
coNSidEraNdo, ainda, que o processo administrativo nº 
2014/359363-iTErPa, tramitou regularmente recebendo pareceres favo-
ráveis dos setores técnicos do órgão, resultando assim comprovados os 
requisitos essenciais exigidos para o resgate dos imóveis rurais concedidos 
em regime enfitêuticos.
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rESolVE:
i – fica autorizado o rESGaTE adMiNiSTraTiVo do imóvel rural denomi-
nado faZENda SiNHá MoÇa, coberto por Título de aforamento expedido 
em 12 de fevereiro de 1957, situado no Município de Marabá, hoje per-
tence a Eldorado dos carajás Estado do Pará, com área dimensionada de 
3.600ha90a47ca (três mil seiscentos hectares, noventa ares e quarenta e 
sete centiares), em favor de MaUrÍcio PoMPÉia fraGa.
ii – a Gerência de aforamento-GEa, deverá adotar todas as medidas com-
plementares à execução do resgate enfitêutico a que se refere esta Porta-
ria, inclusive quanto à lavratura e assinatura dos respectivos termos em 
livro próprio integrante do acervo fundiário do Estado do Pará, sob a guar-
da e responsabilidade do iTErPa.
III – Assumidas tais providências, deverá ser fornecido ao beneficiário o 
translado do termo de resgate, contendo o inteiro teor do respectivo res-
gate, que será levado ao cartório de registro de imóveis, para ulteriores 
providências.
Publique-se.
flaVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
respondendo pela Presidência

Protocolo: 807808
Portaria Nº 1032,  de  02  de  JUNHo  de  2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outu-
bro de 1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei, 
coNSidEraNdo que a lei nº 8.878, de 08 de julho de 2019, em seu art. 
4º prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular;
coNSidEraNdo que o Estado do Pará, através do instituto de Terras 
do Pará - iTErPa, promoveu a licitação de Terras Públicas sobre área 
denominada Gleba altamira Vi, com a designação de Projeto integrado 
Trairão, e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 de 
janeiro de 1990 e a funai a PorTaria Nº 220, de 13 de março de 1990, 
criando e ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da 
área do Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNSidEraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2015/288872, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
rESolVE:
i – HoMoloGar o processo de rETificaÇÃo dE PErMUTa de direitos 
sobre o Título nº 002, representativo do lote 09, Setor “a”; Título nº 057, 
representativo do lote 24a, Setor “c”; Título nº 074, representativo do 
lote 21, Setor “f”; e Título nº 061, representativo do lote 25a, Setor “c” 
do Projeto integrado Trairão, por uma área com 1.222,3291 hectares, lo-
calizada Gleba Maracú, Município de Prainha, em favor de aGroflorESTal 
NoVo HoriZoNTE lTda.
flaVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
respondendo pela Presidência

Protocolo: 808321

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

terMiNo de ViNcULo de serVidor teMPorario
Órgão: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa
ato: Processo n° 2022/675139, de 31.05.2022
Término de vínculo: 02/06/2022
Tipo: distrato, a pedido do Termo de contrato Temporário nº 60/2021, 
firmado em 12.08.2021
Servidor Temporário: rubia carla ribeiro dantas - matricula nº 5961566/1
cargo: Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário/Engº agronomo
ordenador: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS

Protocolo: 808480

diÁria
.

Portaria Nº 1031/2022 de 02/06/2022
objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária no município de Benevides.
Período: 06 a 08/06/2022 (2,5)  diárias
Servidores:
5956073/1-lais Vieira  carvalho (Técnico-dEaf)
5961510/1- laércio alves dos Santos (ass.Téc. dEaf)
57194776/1-Elias frota Santos (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente         

Protocolo: 808210
Portaria Nº 1030/2022 de 02/06/2022
objetivo: Para representar o iTErPa na audiência de conciliação do pro-
cesso Judicial nº 0800714-46.2022.8.14.0015 que será realizado no mu-
nicípio de acará.
Servidores:

-55589432/1-raimundo Nonato rodrigues Barros (Procurador autárquico)
-5933730-2- andré Matheus de lucena Moura (Secretário de Gabinete)

-3168271/1-Ubiratan da luz ( Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente                                         

Protocolo: 808182

oUtras MatÉrias
.

tornar sem efeito a Publicação da errata da Portaria nº707/22 de 
25/02/2022, publicada no doe nº 34953 de 02/05/2022
.

Protocolo: 808603

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º do 
decreto Nº 1.191/2020, torna público que os interessados abaixo relaciona-
dos estão requerendo a compra de terras, com as seguintes especificações:

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área (Ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 011500079/2021 aNTÔNio frEirE 
dE araÚJo

aGroPEcU-
ária caMPo 

BoM
541,9408

MarGEM dirEiTa 
do iGaraPÉ MUrU-

MUrU

caSTaNHal/
SÃo MiGUEl do 

GUaMá

2 040501605/2022 carloS GilBEr-
To PETTENoN SiTio loiola 0,2413 Vila GUrUPiZiNHo 

KM 29 UliaNÓPoliS

3 040601646/2022 fraNciSco 
PErEira NETo

SÍTio JErU-
SalÉM 64,4223 colÔNia ValE do 

GUrUPiZiNHo KM 29 UliaNÓPoliS

4 041801750/2022 idElfoNSo aTai-
dE alVES filHo

faZENda 
araUJo 185,0842

rodoVia Br-010, 
ViciNal do 

loMBo roXo KM 4, 
coMUNidadE Vila 

arco iriS

UliaNÓPoliS

5 041801749/2022 GrEGUiaNo GoES 
SilVa SÍTio GoES 31,1914 colÔNia ValE do 

GUrUPiZiNHo KM 29 UliaNÓPoliS

6 040601633/2022 aldEMar GoMES 
SoarES

SÍTio caMPo 
VErdE 30,1554

colÔNia Vila do 
GUrUPiZiNHo KM 

29, raMal dE acES-
So a ESQUErda

UliaNÓPoliS

7 042001794/2022 JoSÉ GEraldo 
dE SoUSa

faZENda 
arco ÍriS 59,6506 Vila arco ÍriS, Br 

010, KM-50 UliaNÓPoliS

8 050402135/2022 aNTÔNio PErEira 
loPES SÍTio BETEl 90,2111

Br 010, raMal doS 
MaraNHENSES, 

KM-70, Vila Mara-
NHENSE

UliaNÓPoliS

9 040601627/2022 JoSE BaTiSTa 
liMa

SiTio raNcHo 
fUNdo ii 1,8517 Br 010, KM - 29 UliaNÓPoliS

10 2016/512492 BrUNo GUSMÃo  
SilVa BrUNEllE

faZENda 
PUNJaB 1.457,9722

rodoVia Pa 102, 
KM 06, a ESQUErda 
SENTido cacHoEi-

ra do Piriá

ViSEU

11 041801751/2022 aNToNio carVa-
lHo dE oliVEira

faZENda 
PriMaVEra 210,7140

rodoVia Br010, Vi-
ciNal faiScÃo KM 
30, coMUNidadE 

faiScÃo

UliaNÓPoliS

12 040601644/2022
Maria ErVaNia 
lacErda SilVa 

liMa

SiTio iSaiaS 
41-10 i 22,2576

ESTrada GUrU-
PiZiNHo KM 29, 

coloNia ValE do 
GUrUPiZiNHo 29

UliaNÓPoliS

13 080800729/2019
alfrEdo 

MadSoN riBEiro 
coSTa

SÍTio Boa 
ESPEraNÇa 16,9026

rodoVia Pa 318, 
KM 24, raMal da 
Boa ESPEraNÇa 

KM 11

MaraPaNiM

14 2022/123482 dioGo rafaEl 
TEiXEira riBEiro

SÍTio SoNHo 
do VoVÔ 

fraNcEliNo
15,0571

ESTrada SaNTa 
Maria do BENfica, 
raMal SÃo PEdro

BENEVidES

15 042001795/2022 lilia Maria dE 
aQUiNo PErEira

faZENda 
NoVa caNaÃ 276,7946

Br 010, KM - 29, 
coloNia do ValE 
do GUrUPiZiNHo

UliaNÓPoliS

16 2022/143971 NEUro ZorTEa loTE JaQUE-
liNE 25,0296

rodoVia Pa 428, 
KM 9, raMal do 

aMÉrica
iGaraPÉ-aÇU

17 2009/217100 JoSÉ roNaldo 
fErrEira NEVES

SiTio UMa-
riZal 25,7938

rodoVia Pa 132, 
KM 42, M/d ViciNal 

TraNSarEal, KM 
15, Vila MiriZal

TErra alTa

18 2011/535014 TaliTa PiEKarSKi 
SiViEro SiTio TaliTa 3,6838 rodoVia 

Br222,KM01 doM EliSEU

19 030300309/2021 THiaGo SUfrE-
diNi

faZENda 
SaNTaNa i 198,0494 rodoVia Pa 150, 

KM 155 - ViciNal 31 TailÂNdia

20 082906283/2021 ErNESTo arTHUr 
MoNTEiro filHo

faZENda 
SaMaUMa 161,9800 rodoVia Pa - KM 26 MaGalHÃES 

BaraTa

21 013100154/2022
darliaNE 

fErrEira do 
carMo

rETiro do 
carMo 956,6391 rodoVia Pa-370 PraiNHa

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes. 
Belém (Pa), 02.06.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 808337
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS 
aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUra(M) coMo iNTErESSado(S):



46  diário oficial Nº 34.994 Sexta-feira, 03 DE JUNHO DE 2022

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

050702276/2022 loUrdES cUNHa 
SilVa

cHácara aMor 
ETErNo 17ha.49a.13ca. rEdENÇÃo

.
1310/2022 –

Sicarf

040501589/2022 PaTrociNio liMa 
dE SoUSa

cHacara NoVa 
ESPEraNÇa 46ha.48a.52ca.

coNcEiÇÃo do 
araGUaia  e
rEdENÇÃo

1311/2022 – 
Sicarf

040501585/2022 coNSTaNcio lira 
doS SaNToS cHacara caNario 72ha.17a.83ca.

coNcEiÇÃo do 
araGUaia  e
rEdENÇÃo

1312/2022 –
Sicarf

Belém (Pa), 02.06.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 808626

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO 
DO PARÁ RURAL

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

o GereNte eXecUtiVo do NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ 
rUraL - NGPr, no uso de suas atribuições legais. considerando, os ter-
mos do Processo administrativo nº 2022/549245, cujo objeto é MaQUiNá-
rioS, iMPlEMENToS aGrÍcolaS, EMBarcaÇÃo, MoTor NáUTico, VEÍ-
CULO LEVE, VEÍCULO UTILITÁRIO, BOMBA SUBMERSA, conforme especifi-
cações, estimativas de quantidades e valores contidos do anexo Termo de 
referência que integra o presente edital. resolve HoMoloGar o resultado 
do Pregão Eletrônico nº 07/2022, em favor das empresas TraToMaQ – 
TEcNoloGia EM EQUiPaMENToS lTda cNPJ: 63.885.925/0001-87, ven-
cedora do item 01, cujo o objeto é a aquisição de 04 tratores no valor glo-
bal total de r$ 865.000,00; aGroMaX EQUiPaMENToS aGrÍcolaS lTda 
cNPJ: 10.627.815/0001-59 vencedora do item 02 cujo o objeto é a aqui-
sição de 04 grades aradoras no valor global total de R$ 130.000,00; WC 
VEÍcUloS & MaQUiNaS lTda cNPJ: 21.744.769/0001-94 vencedora do 
item 03 cujo o objeto é a aquisição de 02 retroescavadeira no valor global  
total de r$ 900.000,00, GUaHYBa coNSUlToria E ENGENHaria NaVal 
lTda cNPJ: 22.918.412/0001-48 vencedora do item 05 cujo o objeto é a 
aquisição de 02 barcos no valor de r$ 162.000,00; MoNaco VEicUloS 
lTda cNPJ: 18.548.319/0001-11 vencedora do item 06 cujo o objeto é a 
aquisição de 11 veículos passeio no valor global total de r$ 880.000,00; 
ZUcaVEl ZUcaTElli VEicUloS lTda cNPJ: 18.548.319/0001-11  ven-
cedora do item 07 cujo o objeto é a aquisição de 03 veículo utilitários no 
valor total de r$ 390.000,00; J. r dE oliVEira iNdÚSTria E coMErcio 
lTda cNPJ: 83.913.665/0001-13 vencedora do item 08 cujo o objeto é a 
aquisição de 130 fornos manuais no valor global total de r$ 146.900,00; J. 
l .r araÚJo coMÉrcio E SErViÇoS, cNPJ: 83.913.665/0001-13 vence-
dora do item 09 cujo o objeto é a aquisição de 92 kit de bombas no valor 
global total de r$ 349.240,00 e do item 10 cujo o objeto é a aquisição de 
956 motores popa rabeta no valor de r$ 773.404,00.                                                                            
Belém, 02 de junho de 2022.
fEliPE coElHo PicaNÇo
GErENTE EXEcUTiVo-NGPr

Protocolo: 808461

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 3358/ 2022 – adePara, de 02 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 da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 a 83, da lei nº. 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda os laudos/ atestados médicos, acompanhados de 
suas respectivas perícias médicas;
rESolVE:
coNcEdEr a licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE E ProrroGaÇÃo dE 
licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, aos servidores relacionados abaixo:

Laudo Matrícula Nome dias   Licença Período de gozo
90802 54185946/1 Marcelo Henrique correa Bentes 60 Prorrogação 29/04/2022 a 27/06/2022
90799 5868254/2 Vicente Jose de Miranda Tibery 90 Prorrogação 28/04/2022 a 26/07/2022
90786 54185718/1 cintia alves chaves 62  Saúde 21/03/2022 a 21/05/2022
90778 57176052/1 Jorge Eduardo de Mendonça Goes 60 Saúde 19/04/2022 a 17/06/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.                                                                                                                       
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa 
Gerente da área de Gestão de Pessoas. 
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativo e financeira

Protocolo: 808080

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 3377 de 02 de junho de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor JoSÉ lUiS MoNTEiro MaGalHÃES, matrícula 
n° 55585764/1 para exercer a função de fiscal do contrato nº 09/2014, 
firmado entre a ADEPARÁ e Cibeli da Conceição Andrade Pantoja, CPF n° 
708.241.002-63, que tem por objeto locação de imóvel no município de 
oEiraS do Pará.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 807860

terMo aditiVo a coNtrato
.

Processo n° 2013/350632
7° termo aditivo
contrato nº 056/2013                                                        
Valor Mensal: r$ 1.161,93
Valor Total: r$ 6.971,58
ViGÊNcia: 01/06/2022 à 31/05/2023 
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de Vila caNadá
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: aNa PaUla SoUZa dE QUEiroZ
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 807235

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3391/2022: BENEficiá-
rio: Elda SoraYa do NaSciMENTo MarTiNS; Matrícula: 6403139;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de 
materiais diversos de consumo, para suprir as necessidades da diretoria 
Geral.Elemento de despesa / Valor: 339030 / r$ 3.000,00;Prazo de apli-
cação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador 
de despesas: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 808308

diÁria
.

Portaria: 3381/2022 objetivo: conduzir o servidor com o objetivo de dar 
palestras referente ao funcionamento de casa de farinha no festival dos 
caETÉS.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
PA Destino: BRAGANÇA, TRACUATEUA/PA Servidor: 57232250/ WILLIAM 
cÉSar SoarES loBaTo (MoToriSTa) / 3,5 diáriaS / 03/06/2022 a 
06/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 808183
Portaria: 3380/2022 objetivo: desenvolver ação preventiva e educativa 
concernente a ministrar palestras relacionadas a direitos e deveres de Ser-
vidores Públicos, com intuito de reduzir a demanda de denúncias que cul-
minam com a instauração de Processo administrativo disciplinar e/ou Sin-
dicância.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: cacHoEira do arari, SalVaTErra, SoUrE/Pa Servidor: 
5113741/ MoNica cEMiraMES PErEira do NaSciMENTo PrESTES (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5  diáriaS / 13/06/2022 a 17/06/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 808178
Portaria: 3382/2022 objetivo: realizar atividade de educação sanitária 
do programa estadual de controle e erradicação da brucelose e tuberculo-
se, referente ao dia ‘B’, nas propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: cHaVES/Pa destino: afUá/Pa Servidor: 57221223/ 
MarÇal caValcaNTi dE SoUZa BarroS (fiScal ESTadUal aGroPEcU-
ário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 09/06/2022 a 11/06/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 808188
Portaria: 3384/2022 objetivo: realizar coleta de grãos para análise e clas-
sificação em empacotadoras.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: BarcarENa/Pa Servidor: 0023027/ oriVal-
do raiMUNdo dE aZEVEdo PiNHEiro (claSSificador) / 1,5 diária / 
03/06/2022 a 04/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 808196
Portaria: 3379/2022 objetivo: conduzir servidor que irá realizar visitas 
técnicas e inspecionar as agroindústrias de casas de farinha nos muni-
cípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
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destino: BENEVidES, iNHaNGaPi, SaNTo aNTÔNio do TaUá, SÃo do-
MiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 57223370/ cElSo lUiZ rocHa dE JE-
SUS (MoToriSTa) / 3,5 diáriaS / 07/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 808170
Portaria: 3378/2022 objetivo: realizar Monitoramento da Mosca da ca-
rambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMETá/
Pa destino: liMoEiro do aJUrU/Pa Servidor: 55586144/ JoSE EVEral-
do doS SaNToS caNTao (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária 
/ 08/06/2022 a 09/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 808161

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 3383/ 2022 – adePara, de 02 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 
da área de Gestão de Pessoas, em exercício, pelas contribuições regimen-
talmente conferidas pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do 
decreto Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, da lei 5.810 de 24 de janeiro de 
1994/94-rJU e ainda o laudo Médico Nº 67319/2020 de 30/12/2020, 
acompanhado de sua respectiva perícia médica.
rESolVE:
coNcEdEr a rEadaPTaÇÃo fUNcioNal ProViSÓria, à(ao) servidor(a) ana 
Paula Barauna ferreira, Matrícula Nº 55588860, ocupante do cargo, fiscal 
Estadual agropecuário, por 180 dias, conforme as recomendações contidas no 
laudo médico supracitado, no período de 01/03/2022 a 27/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa 
Gerente da área de Gestão de Pessoas. 
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativo e financeira

Protocolo: 808235

Portaria Nº 3.385/2022 - adeParÁ, 02 de JUNHo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r E S o l V E:
EXoNErar, roSaNNa GUilHErMiNa alMEida GUEdES dE oliVEira, Ma-
tricula nº 57195435, do cargo de Secretário de diretoria, GEP- daS.011.2.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral – adEPará

Portaria Nº 3.386/2022 - adeParÁ, 02 de JUNHo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r E S o l V E:
EXoNErar, Naila adriENE rodriGUES dE MoraES, Matricula nº 
5961065, do cargo de Gerente, GEP- daS.011.3.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral – adEPará

Portaria Nº 3.387/2022 - adeParÁ, 02 de JUNHo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r E S o l V E:
NoMEar, roSaNNa GUilHErMiNa alMEida GUEdES dE oliVEira, Matri-
cula nº 57195435, para o cargo de Gerente, GEP- daS.011.3.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral – adEPará

Portaria Nº 3.388/2022 - adeParÁ, 02 de JUNHo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r E S o l V E:
i. NoMEar, Naila adriENE rodriGUES dE MoraES, Matricula nº 
5961065, para o cargo de coordenador, GEP- daS.011.4
ii. designar a referida servidora para responder pela coordenação de contro-
le interno da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará – adEPará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral – adEPará

Portaria Nº 3.389/2022 - adeParÁ, 02 de JUNHo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r E S o l V E:
NoMEar, daNiElE NaSciMENTo dUarTE, para o cargo de Secretário de 
diretoria, GEP- daS.011.2.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral - adEPará

Portaria Nº 3.390/2022 - adeParÁ, 02 de JUNHo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r E S o l V E:
NoMEar, rEGiNaldo da SilVa raMoS, Matricula nº 57189869/2 para o 
cargo de Procurador chefe, GEP- daS.011.4.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral - adEPará

Protocolo: 808636

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº0288/2022 – 31.05.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação ao Extensio-
nista rural ii, – fErNaNdo da coNcEiÇÃo dE MoUra - Matricula nº 
57175975/1, a contar de 01.06.2022:
i - rEVoGar, os efeitos da Portaria de nº 0227/2013, que o designou 
para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de Soure/ 
regional das ilhas.
ii – TraNSfErir, a pedido, do Escritório local de Soure/ regional das 
ilhas, para exercer suas funções no Escritório local de capanema/regional 
de capanema.
III – DESIGNAR, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório 
local de capanema/ regional de capanema.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
Portaria Nº0289/2022 – 31.05.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
TraNSfErir, a pedido, a contar de 01/06/2022, a Extensionista rural 
ii-TaciaNa MiraNda da SilVa- Matricula nº 57212758/ 1, do Escritório 
local de Santarém/ regional de Santarém, para exercer suas funções no 
Escritório local de Marituba/ regional das ilhas.(PaE:2022/597037).
capanema/ regional de capanema.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
Portaria Nº0291/2022 – 31.05.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
rEMaNEJar, a partir de 01.06.2022 o assistente de administração daNiEl 
SoUZa dE aGUiar, matrícula N° 57201812/1, do Escritório local de ca-
panema para exercer suas funções no Escritório local de Bonito, ambos 
vinculados ao regional de capanema.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
Portaria Nº0292/2022 – 31.05.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
rEMaNEJar, a partir de 01.06.2022 a Extensionista rural i Maria lidU-
ÍNa cordEiro BENTES, matrícula N° 57210189/1, do Escritório local de 
Benevides para exercer suas funções no Escritório local de Belém, ambos 
vinculados ao regional das ilhas.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
Portaria Nº0293/2022 – 31.05.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
NoMEar, a contar 01/06/2022, o Supervisor regional de capanema, 
designado através da PorTaria Nº 0273/2022, o Extensionista rural 
i – alaN PÉriclES aMaral doS SaNToS - Matrícula nº 55587859/1, 
portador do cPf nº 567.276.662-53, para a função de ordenador Titular 
da Unidade Gestora descentralizada do regional de capanema, onde o 
mesmo irá movimentar em conjunto com o ordenador de despesa Titular, 
os recursos orçamentários e financeiros da referida unidade.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 807819
Portaria Nº0290/2022 – 31.05.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
rEMaNEJar, a partir de 01.06.2022 o Extensionista rural ii roNald dE 
SoUZa corrEa, matrícula N° 54196665/1, do Escritório local de capane-
ma para exercer suas funções no Escritório local de Santa luzia do Pará, 
ambos vinculados ao regional de capanema.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
Portaria Nº0311/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
NoMEar, a contar da data da assinatura do contrato, o Extensionista rural 
i – aNdrio dE oliVEira coHEN MElo (Titular)- Matrícula nº 57211422/1 
e a Extensionista rural i – VladYENE MoNTEiro NUNES da coSTa  (Su-
plente)-Matrícula nº 57210223/1, para, na qualidade de fiscais do contra-
to, acompanhar a execução do contrato nº 022/2022, celebrado entre a 
EMaTEr-Pará e EMPrESa MicroTÉcNica iNforMáTica lTda., constitui 
objeto do presente contrato, aquisição de 523 (quinhentos e vinte e três) 
unidades de NoTEBooK ProcESSador iNTEl corE i5 aciMa da 8ª GE-
RAÇÃO em conformidade com as especificações, quantidade e condições 
gerais estabelecidas no Edital e no Termo de autorização à adesão da ata 
de registro de Preço e o aceite do fornecedor.. PaE: 2022/456393.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
PorTaria Nº0312/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
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rESolVE:
rEMaNEJar, a partir de 01.06.2022 o Extensionista rural ii PaUlo cÉ-
Sar rodriGUES da SilVa, matrícula N° 54185989/2, do Escritório local 
de São João do araguaia para exercer suas funções no Escritório local 
de São domingos do araguaia, ambos vinculados ao regional de Marabá. 
(PaE:2022/621530).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 807942

errata
.

errata de Portaria de FÉrias
Portaria – 0285/2022, - Publicada no doe nº 34.987 de 30.05.2022. 
onde se lê - conceder, a lUiZ KiNJi iKEGaMi – matrícula – 55586019/1, 
férias regulares referentes à JUlHo/2022, a contar de 04.07.2022 a 
02.08.2022.
Leia-se - conceder, a lUiZ KiNJi iKEGaMi – matrícula – 55586019/1, férias 
regulares referentes à JUlHo/2022, a contar de 06.07.2022 a 04.08.2022.

Protocolo: 808238

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa 013-2022
Processo: 2022/666584
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no,  por intermédio da EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTEN-
SÃorUral do ESTado do Pará – EMaTEr/Pa, inscrita no cNPJ sob o 
nº 05.402.797/0001-77, e a Empresa BraNca ViEira EVENToS, Pessoa 
Jurídica inscrita no cNPJ nº 11.379.074/0001-05.
oBJETo: É a contratação de empresa especializada na prestaçãode servi-
ços de manutenção e revitalização em geral com fornecimento de mate-
riais, para a realização da 25ª EXPo do Polo caraJáS, nos dias 04 a 11 
de junho de 2022, em redenção-Pa.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 8º, parágra-
fo único do decreto Estadual nº 2.121/2018, que regulamenta a lei nº 
13.303/201 art. 29, inciso ii da lei nº 13.303/2016 c/ c art. 2º da iN 
SEad/dGl nº 001/2012, decreto 856/2020, alterações do art. 2º, do de-
creto Estadual 2.168/2010, acrescentando o parágrafo 2º, conforme pa-
rágrafos 4º e 5º do decreto 856/2020, com observância a todas as forma-
lidades legais que o caso requer. considerando o valor para contratação, 
conforme o Parecer Jurídico nº 100/2022 - aJUr.
Valor do ProcESSo: 
r$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
ProGraMa: 1491- agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura
ProJETo/aTiVidadE: 8704c – Promoção da comercialização agropecuá-
ria, Pesca e aquicultura
P.i./aÇÃo: 207EVENEPrd       
foNTE: 0101
ElEM.dESP: 3390-39
Autorizo a despesa, mediante justificativa apresentada anteriormente.
Marituba-Pa, 02 de junho de 2022.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
PrESidENTE da EMaTEr-Pa

Protocolo: 808544

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de ParticiPaÇÃo coMo caroNa 
Na ata de reGistro de PreÇos

o Presidente da EMaTEr-Pa, Sr. roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo 
vem reiterar seu interesse em participar como carona na aTa dE rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Nº002/2022, rEGiME dE coNTraTaÇÃo Por PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº011/2021, realizado pela SEPlad, neste ato denomi-
nado ÓrGÃo GErENciador, e declara, ainda, que está ciente de todas as 
condições para o ingresso e a participação no referido Pregão.
Autorizo a contratação da referida empresa beneficiária da ATA DE REGIS-
Tro dE PrEÇoS Nº 002/2022, referente ao PrEGÃo ElETrÔNico SE-
Plad/dGl/SrP Nº011/2021, conforme disposto no art.18, § iV do decreto 
nº 2.121/2018 e demais regras.
Empresa Vencedora:
aPolo coMErcial lTda – cNPJ: 02.567.637/0001-90
doTaÇÃo orÇaMENTaria:
 ProGraMa: 1491 – agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura.
aÇÃo: 2070008711 – c –Prestação de Serviço
foNTE: 0301 - Tesouro
ElEM.dESP: 339030 – Material de consumo
MUNicÍPio: Marituba
Valor (média): r$ 9.887,70
autorizo a contratação.
Marituba-Pa, 01 de Junho de 2022.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo
PrESidENTE da EMaTEr-Pa

Protocolo: 807772

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 
DO PARÁ S/A

.

Portaria n.º 063/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolVE:
designar a Sra. EllEN TaTiaNE dE oliVEira QUEiroZ, matrícula nº 57228736/1, 
para responder pelo coordenador financeiro e contábil, Sr. Paulo andré Valente 
Pinto, por motivo de férias, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 01 de Junho de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 808497
Portaria n.º 062/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolVE:
designar o Sr. GUilHErME fErNaNdo doS SaNToS aZEVEdo, matrícu-
la nº 8094116/2, para responder pelo diretor administrativo e financei-
ro, Sr. Valdo luiz dos Santos Gaspar, por motivo de férias, no período de 
13/06/2022 a 12/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 01 de Junho de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 808491
Portaria n.º 064/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolVE:
designar o Sr. aNToNio fErNaNdo PalHETa SoUZa, matrícula nº 
19488/1, para responder pelo coordenador de Estatística, abastecimento 
e comercialização, Sr. lucas aristóteles das Neves feitosa, por motivo de 
férias, no período de 10/06/2022 a 09/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 01 de Junho de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 808504

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria Nº 1118/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com as PorTariaS Nº 420 de 
05 de abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 
34544 do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/626059 e o teor do Me-
morando nº nº 152/2022 GEflor-SEMaS;
rESolVE: 
i – autorizar viagem, dos servidores clEia alMEida oliVEira, Matrícula n° 
5959980/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente e 
cESar PlaToN Maia, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infra-Es-
trutura, com o objetivo de Ação de fiscalização ambiental nos Municípios de 
Portel/Pa, Pacajá/Pa, Breves/Pa e Melgaço/Pa, em ação conjunta com o icM-
Bio para combate ao avanço do desmatamento no entorno da floresta Nacio-
nal de caxiuanã, no período de 24/05 a 29/05/2022, sem ônus para SEMaS. 
Belém, 01 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS 
diretora de Gestão administrativa e financeira 

Protocolo: 807300

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 01124/2022-dGaF/GaB/seMas, de 01/06/2022.
Nome: rENilda MEdEiroS BorGES dE coNdE
Matrícula: 5840562/3
cargo: Técnico em Gestão Pública
concessão: 60 (sessenta) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 22/03/2022 a 20/05/2022
laudo Médico: 89334 de 28/04/2022
Processo: 2022/673114
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 807913



diário oficial Nº 34.994   49Sexta-feira, 03 DE JUNHO DE 2022

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022 
objeto: contratação de serviço técnico especializado para criação de pro-
jeto gráfico, ilustração, editoração, revisão de texto, diagramação do con-
teúdo e capa (combinação de cores) do relatório anual do Plano Estadual 
amazônia agora em 02 (duas) edições (2021 e 2022), a ser coordenado 
pela Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS.
 Entrega do Edital, disponível a partir do dia 03.06.2022: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 15/06/2022 às 10:00 h (horário de Brasília)
03 de junho de 2022.
aziel Moraes da luz
PrEGoEiro oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 808120

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

cotaÇÃo eLetrÔNica N° 002/2022-seMas
considerando a tramitação do Processo nº 2022/414339 e depois de cons-
tatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, THiEGo GEorGE da 
cUNHa Nacif, HoMoloGo o resultado da cotação Eletrônica nº 002/2022 
- SEMaS, cujo objeto é aquisição de vasos, pratos e embalagens para 
muda, para atender as necessidades internas da Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, tendo como vencedora do certame a 
empresa abaixo discriminada:
EMPRESA: S KAHWAGE PAIVA EIRELI (CNPJ Nº 40.907.095/0001-46)
objeto: aquisição de vasos, pratos e embalagens para muda
Valor total do lote: r$ 14.175,00
Belém/Pa, 01 de junho de 2022
THiEGo GEorGE da cUNHa Nacif
Homologador do sistema de cotação eletrônica
SEMaS/Pa

Protocolo: 808134

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 030/2022
Processo Pae N° 2022/394079 - seMas/Pa
considerando a alteração de dotação orçamentária informada pelo setor 
financeiro referente a alteração da natureza do elemento de despesa, re-
lacionadas ao Processo PaE nº 2022/394079, ao contrato nº 031/2022, 
celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE e a empresa  SoNia GorETTE VEloSo ViEira, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 16.682.310/0001-73, cujo objeto do presente con-
trato tem por finalidade a aquisição de materiais sustentáveis, para serem 
utilizados em eventos promovidos por esta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, a dotação orçamentária passa a ser nos se-
guintes termos, conforme despacho exarado nos autos do Processo.
doTaÇÃo orÇaMENTária
UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278338; foNTE: 0116 – 
fEMa; ElEMENTo: 339031 – MaTEriaS dE PrEMiaÇÕES; PlaNo iNTEr-
No: 4120008338c; aÇÃo: 183714
Belém/Pa, 02 de Junho de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 808585

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1123/2022 - GaB/seMas 01 de JUNHo de 2022.
objetivo: realizarem transporte e entrega de uma torre de aço em treliça, 
materiais e equipamentos de uma estação meteorológica no 6º Grupamen-
to Bombeiro Militar em Barcarena.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 08/06/2022 – ½ diária
Servidores:
- 5951705/1 - GlaYSoN fraNciSco BEZErra daS cHaGaS - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 54189464/2 - GlaUcio ilaN oliVEira PiNTo da SilVa TorrES - (Téc-
nico em Gestão de Meio ambiente)
- 5961394/1 - PaTricK loBaTo diaS - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5654823/1 - clEo fErNaNdo dE SoUZa crUZ - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 807441
Portaria Nº 1125/2022 - GaB/seMas 01 de JUNHo de 2022.
objetivo: realizarem visita técnica na Usina Termelétrica Gás Natural do açu i 
(GNa i), localizada no Porto do açu, em São João da Barra, no Norte fluminense.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: rio de Janeiro/rJ
Período: 08/06 a 11/06/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5951679/1 - ciNTHYa KarEN aSSUNcao do roSario dUarTE – (Téc-
nico em Gestão de Meio ambiente)

- 5955132/1 - lUaN liMa coElHo oliVEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5938582/2 - lEoNaN dE SoUZa BraGa - (assessor Especial)
- 8400937/ 1 - NaYara MoNTEiro BarrEiroS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5936371/3 - roSa Maria da lUZ MENdES - (coordenadora)
- 5954829/1 - lariSSa roBErTa oliVEira caSTro SaNToS – (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
- 54197163/3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES - (diretor)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 807599
Portaria Nº 0851/2022 - GaB/seMas 05 de Maio de 2022.
Objetivo:Realizar a ação de fiscalização ambiental em barragens de acu-
mulação de água, referente a 3ª campanha para o cumprimento das Metas 
do Programa de consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das águas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Belém/Pa 
destino:Breu Branco, Marabá e curionópolis/Pa
Período:16/05 á 25/05/2022 – 09,½ diárias.
Servidores:
-55587537/1 - carla TaTiaNi do carMo PErEira – (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
-57218623/2 - lariSSa PriScila SilVa MaTSUra - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
-6330953/2 - liliaN PaUla alMEida da SilVa - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
-5927732/3 - BEaTricE cHriSTiNE PiEdadE PiNHo- (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5927720/2 - criSTiaNE do Socorro raMoS - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 794176
Portaria Nº 0866/2022 - GaB/seMas 06 de Maio de 2022.
Objetivo:Realizar ação de fiscalização ambiental no Navio NM Haidar em 
conjunto com a DLA, bem como fiscalizar documentos e processos pen-
dentes nesta GERAD, além de identificar atividades irregulares ou ilícitas 
durante o período da fiscalização.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Belém/Pa 
destino:Barcarena/Pa
Período:24/05 a 25/05/2022 – 01,½ diária.
Servidores:
-5954934/1 - GUSTaVo airES SarMaNHo – (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
-5936342/2 - alVaro dE caSTro PacHEco JUNior - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
-5654807/1 - JESUS dE NaZarÉ cardoSo PalHETa - (Motorista) 
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 794840
Portaria Nº 0952/2022 - GaB/seMas 16 de Maio de 2022.
objetivo: Participar do curso presencial “formação e aperfeiçoamento de 
Gestores da alta administração - licitações, contratos, finanças e Gestão”. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 06/06 á 11/06/2022 – 05,½ diárias.
Servidor:
-5938940/3 - EMaNUEl lUcaS PErEira liMa – (chefe de Gabinete)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 798790
Portaria Nº 0983/2022 - GaB/seMas 18 de Maio de 2022.
Objetivo: Dar apoio e segurança à ação de fiscalização de plantel dos usuá-
rios cadastrados no SiSPaSS (Sistema informatizado de Gestão da criação 
de Passeriformes). 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa 
destino: Pacajá, anapu, altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, 
Brasil Novo e Medicilândia/Pa. 
Período: 16/05 á 28/05/2022– 12, ½ diárias.
Servidores:
- 5700108/1 - lENoY lUiZ da SilVa - (2º SGT)
- 57199813/1 - riVo SoUZa dE SoUZa - (3º SGT)
- 57222397/1 - iZaiaS PadilHa dE MoraES – (caBo)
-57232518/1 - iNGrid SoUZa da coNcEiÇÃo - (caBo)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 800196
Portaria Nº 1014/2022 - GaB/seMas 20 de Maio de 2022.
Objetivo: Realizar vistorias técnicas em empreendimentos, para fins de 
atender solicitação de licenciamento ambiental. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa.
Período: 14/06 a 17/06/2022 – 03 e ½ diárias
Servidoras:
- 57175386/1 - iSaBEllE rodriGUES dE carValHo – (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 54184023/3 - aNa roSa BEZErra cardoSo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 801499
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Portaria Nº 1023/2022 - GaB/seMas 20 de Maio de 2022.
objetivo: realizar a segurança da equipe desta SEMaS, a qual realizará 
ação de fiscalização ambiental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Bujaru/Pa
Período: 26/05 a 27/05/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
- 56989281- EdiNilSoN SaNToS dE oliVEira - (2º SGT PM)
- 541930721 - JUSSara dE cáSSia da SilVa PaSTaNa - (3º SGT PM)
- 572215941 - KEMMEll SaNTa roSa dE MoUra - (caBo PM)
- 59104831 - JaElSoN SaraiVa doS SaNToS - (caBo PM) 
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 801734
Portaria Nº 1034/2022 - GaB/seMas 24 de Maio de 2022.
objetivo: apoio logístico ao diretor rafael Martins da Silva cruz, Visando 
Visita de Gestão no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Santarém/Pa 
destino:itaituba/Pa
Período: 05/06 a 08/06/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidor:
-57176223/1 - aNdErSoN BarroS MENdoNÇa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 803019
Portaria Nº 1072/2022 - GaB/seMas 30 de Maio de 2022.
objetivo: Vistoria em empresa, para análise dos impactos decorrentes do 
reposicionamento do mineroduto solicitado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa.
Período: 14/06/2022– ½ diária
Servidores:
- 5926173-2 - iVaNEidE da SilVa fUrTado – Técnico em Gestão de Meio 
ambiente
- 6005246-2 - daVi GoNÇalVES PiNTo - Técnico em Gestão de Meio ambiente
- 5954999-1 - faBricio diaS da rocHa - Técnico em Gestão de Meio ambiente
- 5654807-1 - JESUS dE NaZarÉ cardoSo PalHETa - Motorista
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 805755
Portaria Nº 1076/2022 - GaB/seMas 30 de Maio de 2022.
objetivo: Suporte técnico no estande disponibilizado à SEMaS na 25ª Expo 
Polo carajás em redenção através de atendimento sobre os processos de 
regularização ambiental, no tocante as demandas relacionadas ao cadas-
tro ambiental rural (car) e Programa de regularização ambiental (Pra).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa 
destino: redenção/Pa e Parauapebas/Pa-Marabá/Pa 
Período: 05/06 á 11/06/2022– 06, ½ diárias.
Servidores:
-55589527/5 - SaNdra lUciENE loBo NaZarE – (coordenador)
-5936359/3 - rENaTo aUGUSTo SoarES rodriGUES - (Técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
-5954991/1 - rafaEl MElo dE BriTo - (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 805894
Portaria Nº 1083/2022 - GaB/seMas 30 de Maio de 2022.
objetivo: Proceder vistoria técnica ara licenciamento de PMfS/Poa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo repartimento/Pa.
Período: 13/06 a 17/06/2022 – 4 e ½ diárias
Servidores:
- 57175268/1 - Stone cesar cavalcante da costa – Técnico em Gestão de 
infraestrutura
- 57175631/1 - Márcio Braga amorim - Técnico em Gestão de infraestrutura
-5943119/1 – José rubeni lima de abreu - Motorista
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 806295
Portaria Nº 1088/2022 - GaB/seMas 31 de Maio de 2022.
Objetivo: Com a finalidade de apoiar para acelerar o processo de análise e 
validação do cadastro ambiental rural (car) e consequente regularização 
ambiental dos imóveis rurais com até quatro módulos fiscais, por meio do 
Sistema de cadastro ambiental rural do Estado do Pará – Sicar/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa 
destino: almerim/Pa - Santarém/Pa
Período: 05/06 a 11/06/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidora:
-6403492/ 1 - Paola HaiSSE NEGrao diaS - (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 806375
Portaria Nº 1090/2022 - GaB/seMas 31 de Maio de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental no Navio NM Haidar, a fim 
de verificar possível vazamento de óleo de acordo com denúncias recebidas 
na DIFISC, além de identificar atividades irregulares ou ilícitas durante o 
período da fiscalização. 

fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa,
destino: Barcarena/Pa
Período: 28/05/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 5136857/1 - aNToNio carloS da SilVa NoBrE – (Engenheiro Sanitarista)
- 5936342/2 - alVaro dE caSTro PacHEco JUNior – (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 806554
Portaria Nº 1092/2022 - GaB/seMas 31 de Maio de 2022.
objetivo: realizarem vistoria técnica em Unidade de produção de carvão 
(carvoaria) e atividade portuária de processos protocolados nesta Secreta-
ria, localizados nos municípios citados
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: aurora do Pará/Pa, ipixuna/Pa e Tomé-açu/Pa
Período: 13/06 a 15/06/2022 – 02 e ½ - diárias
Servidores:
- 5934221/2- WENdEll VilHENa dE carValHo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 54189442/2 - roSiaNE da SilVa SoUZa - (Técnico em Gestão agropecuária)
- 5875730/3 - lEoNardo fEliPH dE MoraES GoMES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 806591
Portaria Nº 1096/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com as PorTariaS Nº 420 de 
05 de abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 
34544 do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/603162 GEaGro-SEMaS;
rESolVE:
i – alterar o período de viagem, na PorTaria Nº 1030/2022-GaB/SEMaS 
de 20/05/2022, publicado no doE nº 34.985 do dia 27/05/2022, que seria 
no período de 06/06 a 09/06/2022 – 03 e ½ diárias, para o período de 
06/06 a 10/06/2022 – 04 e ½ diárias.
Belém, 31 de maio de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS 
diretora de Gestão administrativa e financeira 

Protocolo: 806758
Portaria Nº 1100/2022 - GaB/seMas 31 de Maio de 2022.
objetivo: realizar atividades de Educação ambiental, através da capacitação 
em Educação ambiental para os servidores da Secretaria Municipal de Meio 
ambiente do Município de castanhal na comunidade agrovila do itaqui.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: castanhal/Pa
Período: 10/06/2022 – ½ diária
Servidores:
- 57175401/1 - Marcia criSTiNa SarGES dE oliVEira - (Técnico em 
Gestão Pública)
- 54192803/3 - lUcYaNa BaTiSTa dE oliVEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 3226190/1- GilToN da rocHa MoUra - (auxiliar Técnico) 
- 54197670/2 - doraci MariNHo SoUZa loPES - (Técnico em Gestão Pública)
- 5654823/1 - clEo fErNaNdo dE SoUZa crUZ - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 807101
Portaria Nº 1103/2022 - GaB/seMas 01 de JUNHo de 2022.
objetivo: realização de vistoria técnica em empreendimentos, localizados 
nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Viseu/Pa e Peixe-Boi/Pa
Período: 06/06 a 09/06/2022 – 03 e ½ diárias
Servidores:
- 57195659/2 - MarllEN KariNE da SilVa PalHETa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5900449/1- KlEBEr dE Sa PaiVa - (Técnico em Gestão de desenv. ci-
ência e Tecnologia)
- 57218879/5 - faBio riBEiro fiEl - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 807146
Portaria Nº 1104/2022 - GaB/seMas 01 de JUNHo de 2022.
Objetivo: Realizar atividades de Educação Ambiental, através da oficina de 
reaproveitamento de resíduos domésticos e a geração de renda. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marapanim/Pa (Marudá) e Maracanã/Pa (algodoal)
Período: 06/06 a 11/06/2022 – 05 e ½ diárias
Servidores:
- 54180297/2 - alESSaNdra dE aZEVEdo rodriGUES da SilVa - (Téc-
nico em Gestão de Meio ambiente)
- 8001342/3 - TaNicE da SilVa aGUiar - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5954912/1 - aNdrEZZa lorENa QUEiroZ PaMPloNa - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 807193
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Portaria Nº 1128/2022 – GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com as PorTariaS Nº 420 de 
05 de abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 
34544 do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/656758 SaGrH-SEMaS;
rESolVE: 
i - incluir na PorTaria Nº 1126/2022-GaB/SEMaS de 01/06/2022, 
publicada no doE nº 34.992 do dia 02/06/2022, o servidor lEoNardo 
SilVa da SilVa, matrícula nº 57194377/1 e cPf:601.551.592-91, 
ocupante do cargo de Motorista, com o objetivo de conduzir veículo oficial. 
Belém, 02 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 807777

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria nº. 352 de 01 de junho de 2022
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, republicado no Diário Oficial nº. 33.799, de 07 
de fevereiro de 2019.
rENoVa E NoMEia a coMPoSiÇÃo do coNSElHo GESTor do ParQUE 
ESTadUal MoNTE alEGrE (PEMa).
a diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de conservação do 
idEflor-Bio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,
considerando o teor da lei federal nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
institui o Sistema Nacional de Unidades de conservação/SNUc;
considerando o art. 17, caput, do decreto federal nº. 4340, de 22 de 
agosto de 2002, que regulamenta a lei federal nº 9.985/2000;
considerando o Plano Estratégico Nacional de áreas Protegidas, instituído 
pelo decreto n° 5.758/2006, que prevê como estratégias para aprimorar 
o planejamento e a gestão do SNUc o estabelecimento e a promoção do 
funcionamento dos conselhos das unidades de conservação, bem como o 
apoio à participação efetiva dos representantes das comunidades locais 
nos conselhos;
considerando a lei Estadual nº 6.412, de 09 de novembro de 2001, que 
cria Parque Estadual Monte alegre (PEMa);
considerando a Portaria 3.716/2009 – GaB/SEMa de 29 de dezembro de 
2009 de criação do conselho do Parque Estadual Monte alegre;
considerando o art. 2º inciso XVii da lei Estadual nº 6.963/2007 com 
redação dada pela lei Estadual nº 8.096 de 1º de janeiro de 2015;
considerando a instrução Normativa idEflor-Bio nº 01/2015 que regula 
os processos de criação, composição, nomeação e renovação dos conse-
lhos Gestores de Unidades de conservação da Natureza e dos conselhos 
de Mosaicos de Unidades de conservação,
rESolVE:
art. 1º. fica instituída a renovação dos membros do conselho consultivo 
do Parque Estadual Monte alegre (PEMa), que será composto por 14 (qua-
torze) representações de órgãos do Poder Público e da Sociedade civil, 
designados por esta Portaria.
Parágrafo único. a composição dos conselhos de Unidade de conservação 
deve garantir a representação majoritária da sociedade civil quando não 
for possível a paridade.
art. 2º. Nomeia os conselheiros (titular e suplente) dos membros do con-
selho consultivo do Parque Estadual Monte alegre, compondo a instância a 
contar da data da reunião de posse dos conselheiros abaixo discriminados, 
para exercerem o mandato no biênio de 2022/2023.
i - representantes do Poder Público:
a) instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará;
conselheiro Titular: Patrícia cristina de leão Messias
conselheiro Suplente: andreia dantas costa
b) Secretaria Municipal de Meio ambiente e agricultura;
conselheiro Titular: renan da Silva feitosa
conselheiro Suplente: Juarez Pantoja de Jesus
c) Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará;
conselheiro Titular: Jaime Teles dos Santos
conselheiro Suplente: deurilene lima Martins
d) Museu Paraense Emílio Goeldi;
conselheiro Titular: alberto akama
conselheiro Suplente: alexandre Brágio Bonaldo
e) instituto do Patrimônio Histórico e artístico Nacional;
conselheiro Titular: rebeca ferreira ribeiro
conselheiro Suplente: ivan Palmeira de Souza leão
f) Empresa de assistência Técnica e Extensão rural;
conselheiro Titular: Egnaldo Gonçalves Garcia
conselheiro Suplente: rosírio azevedo de assunção
g) colégio Estadual de Ensino Médio Presidente fernando Henrique cardoso;
conselheiro Titular: arenildo dos Santos Silva
conselheiro Suplente: Valter Vinicius Pereira Brandão

ii - representantes da Sociedade civil:
a) associação Produtora rural de Ererê;
conselheiro Titular: iracélio luis Machado lemos
conselheiro Suplente: Joely aires da Silva
b) associação dos Pequenos agricultores de Maxirazinho;
conselheiro Titular: alan Meireles de Souza
conselheiro Suplente: daliane Nunes Meireles
c) associação Horto - florestal de Monte alegre;
conselheiro Titular: itajury Henrique Sena Kishi
conselheiro Suplente: ilivaldo ranor luz de castro
d) Sindicato dos Produtores rurais de Monte alegre;
conselheiro Titular: auto Pereira dantas Júnior
conselheiro Suplente: Valdemar francisco Hutim
e) Nw Transfer & Turismo;
Conselheiro Titular: Natio Wichelle Souza de Oliveira
conselheiro Suplente: rivanildo da Silva almeida
f) associação de Proteção do lago Grande de Monte alegre;
conselheiro Titular: fabrícia Monteiro Pimentel
conselheiro Suplente: antônio figueira Guimarães Neto
g) instituto do Homem e Meio ambiente da amazônia;
conselheiro Titular: Jackeline ramos Pereira
conselheiro Suplente: regiane Vila Nova
art. 3º. o (a) Presidente do conselho do Parque Estadual Monte alegre é o 
(a) gerente da Unidade de conservação, conforme estabelece o art.17° do 
decreto federal Nº 4.340/2002 e inciso iX do art. 2° da instrução Norma-
tiva idEflor- Bio n° 001/2015, que, em suas faltas ou impedimentos, po-
derá ser substituído por um vice-presidente, designado pelo idEflor-Bio.
art. 4º. caberá ao (a) presidente do conselho a indicação dos conselhei-
ros, à diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de conservação 
– dGMUc/idEflor-Bio a qual os nomeará para mandato de dois anos, 
renovável por igual período, não remunerado e considerado atividade de 
relevante interesse público.
art. 5º. compete ao conselho do Parque Estadual Monte alegre (PEMa), sem pre-
juízo das competências definidas no Art. 20 do Decreto Federal nº 4.340/2002:
i – manifestar-se sobre assuntos de interesse da Unidade de conservação;
ii – estimular o protagonismo dos setores na gestão e no monitoramento 
da Unidade de conservação;
iii – apoiar a efetividade da conservação da biodiversidade e a implemen-
tação dos objetivos de criação da Unidade de conservação;
iV – conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da Unidade de conser-
vação, promovendo ampla discussão sobre seus objetivos ambientais e 
sociais, bem como sobre a gestão da Unidade;
V – demandar e propor aos órgãos competentes, instituições de pesquisa 
e de desenvolvimento socioambiental, ações de conservação, pesquisa, 
educação ambiental, proteção, controle, monitoramento e manejo que pro-
movam a conservação dos recursos naturais das Unidades de conservação, 
sua Zona de Amortecimento ou território de influência;
Vi – propor aos órgãos competentes ações ou políticas públicas de qualida-
de de vida e apoio ao extrativismo às populações tradicionais beneficiárias 
da Unidade de conservação;
Vii – incentivar, no que couber, as populações tradicionais a buscarem sua 
organização formal perante a sociedade;
VIII – oficializar os resultados das deliberações de relevante interesse público 
por meio de resoluções, registradas em ata da reunião correspondente;
iX – promover ampla discussão sobre a efetividade da Unidade de conser-
vação e as iniciativas para sua implementação;
X – formalizar recomendações e moções, registradas em ata de reunião 
correspondente;
Xi – acompanhar e propor ações para a elaboração, implementação, moni-
toramento, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão da Unidade de 
conservação, em especial os Planos de Manejo;
Xii – estabelecer mecanismos de tomada de decisão que assegurem a 
efetiva participação da sociedade na gestão da Unidade de conservação;
XIII – propor formas de gestão e resolução de conflitos em articulação com 
os setores envolvidos;
XiV – debater as potencialidades de manejo dos recursos naturais da Unidade 
de conservação, com ênfase na implementação de iniciativas sustentáveis, e
XV – criar, quando convier, Grupos de Trabalho e câmaras Técnicas para 
análise e encaminhamento de especificidades da Unidade de Conservação, 
facultada a participação de representantes externos, se pertinente.
art. 6º. as normas internas de organização e funcionamento constam no 
regimento interno do conselho.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 01 de junho de 2022.
Patrícia cristina de leão Messias
Gerente da região administrativa da calha Norte-1
Karla lessa Bengtson
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 807897

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Partes: iNstitUto de deseNVoLViMeNto FLorestaL e da Bio-
diVersidade do estado do ParÁ - ideFLor-Bio e Leticia LiMa 
de Freitas.
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal
daTa do diSTraTo: 01/06/2022
ordENador dE dESPESa: Karla lESSa BENGTSoN

Protocolo: 808439
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desiGNar serVidor
.

Portaria nº 343 de 31 de maio de 2022
rESolVE:
DESIGNAR a servidora WANESSA SILVA GRANGEIRO, matrícula n° 
57208461, para responder pelo Setor de contratos, durante o impedimen-
to legal da titular cilENE SoarES da GaMa, matrícula nº 5952172, no 
período de 23/05/2022 a 21/06/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 807944

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de sUPriMeNto de FUNdo
errata da Portaria Nº 339 de 31/05/2022, PUBLicada No doe 
Nº 34.992 No dia 02/06/2022, Protocolo Nº 807701.
oNde se LÊ: 0101006357
Leia-se: 0101
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 808531

diÁria
.

Portaria nº. 348 de 01 de junho de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Breves-Pa, no dia 31/05/2022:

servidor objetivo
Sebastião Magno castello Branco oliveira, ma-

trícula nº 27545, ocupante do cargo de Gerente.
reunião com todos os secretários de meio ambiente dos Municípios que 

compõe a aPa Marajó.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, ao servidor acima, conforme o processo nº 
2022/663271 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 349 de 01 de junho de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de abaetetuba e Moju-Pa, de 08 a 10/06/2022:

servidor objetivo
Jocilete de almeida ribeiro, matrícula n° 

57175480, ocupante do cargo de Gerente.
apresentar o Projeto para a associação Quilombola do Baixo caeté 
Laranjituba e África (AQUIBAC), realizar Oficina de Saberes e Mapa 
falado sobre Espécies Medicinais Madeireiras e Não Madeireiras e 

levantamento florístico de espécies medicinais no Território Quilombola 
áfrica laranjituba, realizar, Seleção da área para a instalação de Viveiro 
de Produção de Mudas e reunião com as Secretarias Municipais de Meio 
ambiente de abaetetuba (SEMEia), Secretaria Municipal de agricultura 
e abastecimento de abaetetuba, Secretaria de Meio ambiente, ciência 
e Tecnologia de Moju e Secretaria de agropecuária, indústria, comércio 

e Serviços de Moju.)

Maria Jalva costa Braga, matrícula nº 
54197020, ocupante do cargo de assistente 

Social.

Matheus da costa Gondim, matrícula nº 
5962104, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.

José adilson aguiar do Vale, matrícula nº 
57196345, ocupante do cargo de Motorista.

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

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/620480 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 350 de 01 de junho de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Marabá e São Geraldo do araguaia-Pa, de 02 a 13/06/2022:

servidor objetivo
deoclécio Neves cordeiro Junior, matrícula nº 
54197969, ocupante do cargo de Técnico de 

Planejamento e Gestão em Turismo. auxiliar nas atividades de Educação ambiental, bem como suporte 
técnico para atividades recreativas e palestras de conscientização do 

meio ambiente no festejo do divino no PESaM.Jobert abrahão da conceição, matrícula nº 
57214625, ocupante do cargo de assistente de 

informática.

ii - conceder 11,5 (onze e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/616289 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 807943

secretaria de estado 
de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL

.

Portaria
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica 
Portaria Nº 002/coNseP 
o Presidente do conselho Estadual de Segurança Pública – coNSEP, no uso 
de suas atribuições legais, e.
coNSidEraNdo o previsto no art. 2º, da resolução nº 173/10 - coN-
SEP de 25/08/2011, homologada pelo decreto nº 212, de 21/09/11 (doE 

Nº 32005 de 23/09/2011), alterada pela resolução nº 294/2016 - coNSEP, 
de 24/06/2016, homologada pelo decreto nº 1.631 de 18/10/2016 - (doE 
nº 33,234, de 19/10/2016) que se reportam ao Grupo de acompanhamen-
to da letalidade e Mortalidade do coNSEP;
coNSidEraNdo a indicação do dPc raimundo Benassuly Maués Junior 
- corregedor Geral da Polícia civil, constante do ofício nº 048/2022, de 
30/05/2022.
r E S o l V E:
art. 1º - dispensar e designar Membros do Grupo de acompanhamento da 
letalidade e Mortalidade/GalM/coNSEP, integrantes da corregedoria da 
Polícia civil, abaixo nominadas:
i-diSPENSar 
Um representante da corregedoria da Polícia civil
Titular: dPc leomar Marzila Maues Pereira
Suplente: dPc Silvana Guilhon Salim  
ii-dESiGNar 
Um representante da corregedoria da Polícia civil
Titular: dPc célio de assis Picanço
Suplente: dPc dinilda ferreira da costa
art. 1º - Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Presidente do coNSEP, em 31 de maio de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 807964
Portaria Nº 071/2022/GaB/sec   
Belém/Pa, 30 de maio de 2022.
UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social, no uso de suas atribuições legais e à luz da lei de respon-
sabilidade fiscal.
coNSidEraNdo: a publicação da lei Nº 7.543, datada de 20 de julho de 
2011, dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa e vincula-
ções no âmbito do Poder Executivo Estadual, publicada no Diário Oficial do 
Estado Nº 31.961, de 21/07/2011
coNSidEraNdo: a publicação da nomeação da servidora adriaNNE coS-
Ta alVES ao exercício do cargo de diretora administrativa e financeira, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.972 de 17/03/2022.
coNSidEraNdo: a necessidade de desconcentrar os procedimentos ad-
ministrativos com vistas a dinamizar a rotina administrativa deste Órgão.
rESolVE: art. 1°. dElEGar, a competência ao Secretário adjunto 
de Gestão administrativa PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, Mf nº 
5103371/2 e a diretora de administração e finanças adriaNNE coSTa 
alVES, para desempenharem as atribuições a seguir elencadas:
- Movimentar contas correntes vinculadas a Secretaria de Estado da Se-
cretaria de Segurança Pública e defesa Social do Estado do Pará – SEGUP 
(cNPJ nº 05.054.952/0001-01) Promover a atualização cadastral da Se-
cretaria de Estado da Secretaria de Segurança Pública e defesa Social do 
Estado do Pará – SEGUP, junto ao banco;
- abrir contas de depósito;
- Estipular cláusulas e condições;
- Solicitar saldos e extratos;
- autorizar débito em conta relativo às operações;
- assinar instrumento de crédito;
- assinar aditivo de qualquer espécie;
- assinar contrato de abertura de crédito;
- assinar a apólice de seguro;
- Efetuar resgates/aplicações financeiras;
- cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
- Efetuar transferências por meio eletrônico;
- liberar arquivos de pagamento;
- Solicitar saldos/extratos de investimentos;
- Solicitar saldos/extratos de operações de crédito;
- Emitir comprovantes
art. 2°. os documentos serão assinados em conjunto pelos servidores 
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa e adriaNNE coSTa liMa, podendo 
ser considerada qualquer combinação dentre os nomes acima descritos;
Parágrafo Único: Nas hipóteses de ausência e afastamento legal, os res-
pectivos servidores, serão representados por seus substitutos a serem de-
signados por ato próprio da autoridade competente.
art. 3°. rEVoGar os termos da PorTaria Nº 100/2021 - GaB.SEc/SEGUP, 
datada de 23/09/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 34.709, 
de 24/09/2021;
art. 4°. Esta Portaria terá efeito rETroaTiVo a contar de 17/05/2022;
art. 5°. dETErMiNar à Secretaria adjunta de Gestão padministrativa que 
tome as devidas providências quanto ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 808081
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LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 864/2022-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: o art. 72, da lei nº 5.810//94, que dispõe sobre o re-
gime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração direta, 
das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo:Processo 2022/676306 e certidão de Nascimento.
rESolVE: conceder a servidora Nadia MaGalHaES da SilVa, Mf nº 
5956157/1, Gerente de Mediação de Conflitos, 180 (cento e oitenta) dias 
de licença Maternidade, no período de 22.05.2022 a 17.11.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 807934

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 007/2022/ccV/seGUP
Processo eletrônico nº 2021/1295844
Exercicio: 2022
origem: adesão à ata de registro de Preços nº 004/2021 - E do PrE-
GÃo ElETrÔNico nº 024/2021/SrP/cBMPa 
objeto: aquisição de equipamentos de Proteção individual de combate a 
incêndio, qual seja, luva para combate a incêndio (noventa e dois pares), 
com vistas a “fortalecer e Modernizar o Sistema Estadual de Segurança Pú-
blica e defesa Social (SiEdS) do Estado do Pará”, com recursos oriundos do 
Convênio nº 891878/2019, firmado entre Secretaria de Segurança Pública 
e defesas Sociais do Estado do Pará - SEGUP/Pa e Secretaria Nacional de 
Segurança Pública - SENaSP/MJ.
data de assinatura: 31/05/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico n° 100/coNJUr.
Vigência: 31/05/2022 a 30/05/2023.
Valor Global: r$ 21.620,00 ( vinte e um mil e seiscentos e vinte reais).
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamen-
to das ações integradas de Segurança Pública Natureza - 449052 fon-
te - 0106, 0306, 6101, 6301.
contratada: SoS SUl rESGaTE coMÉrcio E SErViÇoS dE SEGUraNÇa 
E SiNaliZaÇÃo lTda.
cNPJ: 03.928.511/0001-66
Endereço: avenida comendador franco, 2267, casa 2, Jardim das améri-
cas, cEP: 81.530-434
representante da Empresa: João carlos Trentin Junior
ordenador da despesa: Paulo roberto dos Santos lima - Secretário adjun-
to de Gestão administrativa/SEGUP-Pa

Protocolo: 808135

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo da Portaria ao c.a Nº 117/2021 – ccc/PMPa
PUBLicaÇÃo No doe Nº 34.990, do dia 01/06/2022, Prot. Nº 807016
oNde se LÊ: contrato administrativo nº 123/2021
Leia-se: contrato administrativo nº 117/2021
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 807811
errata da Portaria Nº 20/21/di/dF, contida no doe nº 34.773 
do dia 23/11/2021; onde Lê-se: rômulo cesar do amaral Soares. 
Leia-se: rômulo cezar do amaral Soares. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 808607

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 034/2022/cPL/PMPa
Pae 2022/603207
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001-42, e a contratada, orZil coNSUlToria E TrEiNa-
MENTo lTda, inscrita sob o cNPJ nº 21.545.863/0001-14.

do oBJETo: contratação de pessoa jurídica com notória especialização na 
realização do “curso - ElaBoraÇÃo E aNáliSE dE ProJEToS E PlaNo 
dE TraBalHo.”.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, ii c/c o art. 
13, Vi, da lei nº 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços 
que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 2.472,30 (dois mil quatrocentos e dois reais e trinta 
centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança pública; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39.22 – Exposições, congressos e confe-
rência; Plano interno: 1050008832c; fonte de recurso: 0106 e/ou 0306 
(recursos Provenientes de Transferência - convênios e outros).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE – GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 02 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 808616
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 013/2022/cPL/PMPa
Pae 2022/163209
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001-42, e a contratada, orZil cUrSoS E EVENToS lTda, 
inscrita sob o cNPJ nº 08.942.423/0001-32.
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica com notória especialização na 
realização do “curso - Elaboração de Termo de referência e Projeto Básico 
(Nova lei 14.133/2021).”.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, ii c/c o art. 
13, Vi, da lei nº 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços 
que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 12.578,40 (doze mil, quinhentos e setenta e oito 
reais e quarenta centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança pública; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39.22 – Exposições, congressos e confe-
rência; Plano interno: 1050008832c; fonte de recurso: 0106 (recursos 
Provenientes de Transferência - convênios e outros).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE – GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 02 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 808536
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 029/2022/cPL/PMPa
Pae 2022/572325
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001-42, e a contratada, iNforMacoES EXPrESSaS dE 
liciTacoES lTda, inscrita sob o cNPJ nº 01.095.841/0001-92.
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica com notória especialização na 
realização do “curso completo da Nova lei de licitações.”.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, ii c/c o art. 
13, Vi, da lei nº 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços 
que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 17.394,00 (dezessete mil trezentos e noventa e 
quatro reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança pública; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39.22 – Exposições, congressos e confe-
rência; Plano interno: 1050008832c; fonte de recurso: 0106 e/ou 0306 
(recursos Provenientes de Transferência - convênios e outros).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE – GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 02 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 808475

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 013/2022/cPl/PMPa, PaE nº 2022/163209, visando à 
contratação de pessoa jurídica com notória especialização na realização 
do “curso - Elaboração de Termo de referência e Projeto Básico (Nova lei 
14.133/2021).”.
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Valor: r$ 12.578,40 (doze mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta 
centavos).
Belém - Pa, 02 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 808540
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 029/2022/cPl/PMPa, PaE nº 2022/572325, visando à 
contratação de pessoa jurídica com notória especialização na realização do 
“curso completo da Nova lei de licitações.”.
Valor: r$ 17.394,00 (dezessete mil trezentos e noventa e quatro reais).
Belém - Pa, 02 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 808481

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
PorTaria Nº 588/2022-df-SUP fUNdoS; Suprido: raiMUNdo 
GoNÇalVES da cUNHa JUNior - caP QoaPM r/r, Mf: 507993401, do 
efetivo do (a) SEÇÃo dE fiSc/coNT dE UNif E QUal doS MaT (dal/2): 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais); Elemento de 
despesa: 33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: Pedro Paulo dos Santos celso, 
cel QoPM.

Protocolo: 807962
eXtrato de Portarias de coNcessÃo -
Portaria Nº 594/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido MaUro SÉrGio 
da SilVa MarTiNS, TEN cEl PM, Mf: 5808081/1, do efetivo do (a) 
Gabinete do comandante-Geral :60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 4.000; Elemento de despesa:33.90.30 
–aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Protocolo: 808335

.

.

diÁria
.

Portaria Nº2314/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-Pa; 
destino: Muaná-Pa; Período: 09 a 13/06/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cEl PM Josimar leão Quei-
roz; cPf: 440.367.362-72; Valor: r$1.266,08. SGT PM douglas oliveira 
da Silva; cPf: 452.119.812-00; Valor: r$1.055,04. SGT PM Silvio Gomes 
Barbosa; cPf: 731.040.352-53; Valor: r$1.055,04. cB PM iuri da Silva 
da costa; cPf: 002.941.332-08; Valor: r$1.012,80. cB PM luis cleber 
Gonçalves de Novaes; cPf: 001.478.292-83; Valor: r$1.012,80. Sd PM 
Jairo Pereira leite; cPf: 903.188.622-04; Valor: r$1.012,80. Sd PM ana 
Soraya campos Barbosa; cPf: 943.876.992-72; Valor: r$1.012,80. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 808525

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato de termo aditivo nº 004/2022
contrato nº 014/2018
Exercício: 2022
objeto: contratação de serviço terceirizado de natureza continua na área 
de controle sanitário integrado
Justificativa: Serviços contínuos necessários para a manutenção e funcio-
namento do faSPM.
Valor: r$ 6.193,48 (seis mil, cento e noventa e três reais e quarenta e 
oito centavos)
Vigência: 18/06/2022 a 17/06/2023

data da assinatura: 31/05/2022
licitação: Pregão n° 007/2018 - cPl/faSPM – ProcESSo N° 004/2018 cPl/faSPM
Programa: 1297 – manutenção da gestão
Projeto/atividade: 8338 – ações admnistrativas
Elemento de despesa: 333903978 – limpeza e conservação
Plano interno: 4120008338c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: XiNGU SErViÇoS E SolUÇÕES aMBiENTES lTda – cNPJ: 
23.259.429/0001-01
Endereço: rUa Boa ViSTa, N° 1388, Bairro Boa ViSTa, cidadE dE Ma-
riTUBa – Pa. cEP: 67202-016
ordenador: raul Zênio Gentil Silva – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 808413

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 013/2018 
– FasPM, celebrado com a empresa PErEira E SilVa adVoGadoS S/S. 
Pelo presente fica apostilado ao Contrato Administrativo supramencionado, 
cujo objeto contratual é prestação de serviços de assessoria jurídica.
oBJETo: inclusão do item 6.13 na clausula sexta do contrato, o qual pas-
sará a vigorar com a seguinte redação:
Leia-se
6.13 o critério para o reajustamento do valor do contrato será por meio 
da aplicação do índice iGP-M (fGV), referente ao período dos últimos 12 
(doze) meses.
Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
raUl ZENio GENTil SliVa – TEN cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 808098

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 096/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: por haver a 
necessidade do deslocamento do representante para a sede do fundo, a 
fim de resolver pendências administrativas com a direção deste FASPM, no 
período de 31 de Maio à 04 de Junho de 2022. fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84: origem: Parauapebas/Pa destino: Belém/Pa, 05 diárias de 
alimentação e 04 diárias de pousada na categoria “B”; Servidora: aNToNio 
da SilVa Maia; cPf: 329.150.632-49, no Valor r$ 1.186,92. ordENador 
em exercício: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE 
coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 807764

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

Portaria Nº 001/2022 - GaF - diÁrias, de 01 de junho de 2022
oBJETiVo: realizar visita técnica em empresa credenciada pelo fUNSaU.
fUNdaMENTo lEGal: lei nº 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo: Paragominas - Pa
PErÍodo: 01 à 04 de junho de 2022
QUaNTidadE: 04 (quatro) diárias de alimentação e 03 (três) diárias de pousada
SErVidorES: SGT PM iVaN VaScoNcEloS MEirElES, cPf: 702.640.152-
15, Valor: r$ 923,16
cB  PM BrENda lorENa SaNToS doS rEiS, cPf: 002.928.962-98, Va-
lor: r$ 886,20
CB  PM WILLIAN SAMUEL SILVA DE CASTRO, CPF: 911.129.902-91, VA-
lor: r$ 886,20
Sd  PM TiaGo fErrEira PaNToJa, cPf: 019.144.022-19, Valor: r$ 886,20
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) dias após o retorno
ordENador: cEl QoSPM lÍSio EdUardo caPEla HErMES
dirETor do fUNSaU

Protocolo: 807951
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 046/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/ al-
MEiriM, 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 enca-
minhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de 
r$ 1.212.000.000,00 (UM MilHÃo, dUZENToS E doZE Mil rEaiS) para 
as 1.000 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 adJacY doS SaNToS PiNHEiro 358.860.992-04 r$1.212,00
2 adriaNa do Socorro BaSToS BarBoSa 762.177.282-49 r$1.212,00
3 adriaNa froES ViaNa 552.945.702-97 r$1.212,00
4 adriElY ToScaNo MarQUES 055.099.562-59 r$1.212,00
5 aiSNa daNiElE MENdES GoMES 041.865.632-09 r$1.212,00
6 alcilENE coSTa fErrEira 054.070.762-76 r$1.212,00
7 aldElicE SoarES diaS 026.401.772-22 r$1.212,00
8 aldENora ViaNa riBEiro 740.295.762-49 r$1.212,00
9 alESSaNdra PirES ViaNa 929.720.712-04 r$1.212,00
10 aMaNda dUTra doS SaNToS 048.666.802-96 r$1.212,00
11 aNa caroliNa aMaral da GaMa 553.001.032-68 r$1.212,00
12 aNa clEia dE oliVEira da SilVa 745.845.532-20 r$1.212,00
13 aNa criSTiNa daS GraÇaS BarBoSa 860.198.802-49 r$1.212,00
14 aNa flaVia froES ViaNa 074.194.082-54 r$1.212,00
15 aNa Maria BriTo da SilVa 762.168.612-04 r$1.212,00
16 aNdrEa oliVEira dE SoUSa 966.399.112-72 r$1.212,00
17 aNdrEia dE oliVEira ToScaNo 002.033.492-37 r$1.212,00
18 aNdrEia diaS BriTo 035.473.562-45 r$1.212,00
19 aNdrEia SilVa alVES 760.649.482-72 r$1.212,00
20 aNdrEZa BraZao rodriGUES 046.309.522-76 r$1.212,00
21 aNGEla Maria MoraES aSSUNÇÃo 904.913.782-20 r$1.212,00
22 aNGEla Maria MUNiZ BarBoSa 869.234.632-20 r$1.212,00
23 aNToNio iSMaEl dE oliVEira BENTES 838.613.942-00 r$1.212,00
24 aUGUSTa foNSEca da coSTa 006.712.592-10 r$1.212,00
25 BENEdiTa do Socorro oliVEira ViaNa 955.846.252-72 r$1.212,00
26 BENEdiTa PErEira doS SaNToS 869.206.932-91 r$1.212,00
27 BENEdiTo fUrTado da coSTa 315.369.212-20 r$1.212,00
28 BErNadETE da foNSEca BraZao 579.438.852-87 r$1.212,00
29 BrENa SaNToS MENdES PorTEla 701.065.742-48 r$1.212,00
30 BrENda daS GraÇaS fEliX 542.332.592-72 r$1.212,00
31 carliaNE SoUSa BaTiSTa 017.607.842-81 r$1.212,00
32 caSSia doS SaNToS BarBoSa 037.324.852-00 r$1.212,00
33 clEoNicE PalHETa ViaNa 807.012.992-15 r$1.212,00
34 daiaNE BraZao dE aBrEU 028.931.842-43 r$1.212,00
35 daiaNY coSTa dE SoUSa 016.986.862-18 r$1.212,00
36 dalila da coSTa loUrEiro 997.428.962-91 r$1.212,00
37 dalVaNira oliVEira do aMaral 868.196.232-91 r$1.212,00
38 dalVaNira PaiXÃo dE aZEVEdo 942.534.122-20 r$1.212,00
39 daNicHEllY alVES ViaNa 027.168.342-29 r$1.212,00
40 dario frEiTaS dE alBUQUErQUE 655.178.302-34 r$1.212,00

41 darliaNE SaNToS fErrEira 009.362.032-26 r$1.212,00

42 daYaNE MoNTEiro MoraES 552.946.852-72 r$1.212,00
43 dEolaNE BraGa caldEira 701.056.652-66 r$1.212,00
44 dEoliNda BaTiSTa da SilVa 777.592.492-68 r$1.212,00
45 diaNNa SoUSa da SilVa 938.136.602-06 r$1.212,00
46 diNa Márcia do aMaral ToScaNo 012.258.532-14 r$1.212,00
47 doracY SoarES diaS 026.375.972-59 r$1.212,00
48 doralicE liMa SoarES 785.061.742-87 r$1.212,00
49 dUciclEia MorEira do aMaral 000.951.772-30 r$1.212,00
50 dUlciclEia oliVEira do aMaral 701.071.832-69 r$1.212,00
51 EdilENE da SilVa araUJo 001.698.122-78 r$1.212,00
52 EdilEUZa fErrEira fariaS 007.035.022-12 r$1.212,00
53 EdilSoN PENa da SilVa 358.240.342-49 r$1.212,00
54 EdiNa Maria fErrEira dE MoraES 023.588.642-42 r$1.212,00
55 EdiNETE ViaNa do aMaral 016.897.802-40 r$1.212,00
56 EdiVaNilcE da SilVa PiNHEiro 547.917.402-97 r$1.212,00
57 EdNa criSTiNa MarQUES TElES 618.014.372-20 r$1.212,00
58 EdNa doS SaNToS crUZ 649.051.102-97 r$1.212,00
59 ElENilda PrUdENTE dE SoUZa 788.088.712-15 r$1.212,00
60 EliaNE do Socorro araGao SoarES 358.233.132-68 r$1.212,00
61 EliaNE PalHETa froES 876.465.872-49 r$1.212,00
62 EliEZio liMa doS aNJoS 520.617.952-34 r$1.212,00
63 EliSio diaS da SilVa 072.213.392-87 r$1.212,00
64 ENilda MENEZES da SilVa 739.030.432-49 r$1.212,00
65 Erica alVES da SilVa 059.873.392-27 r$1.212,00
66 Erica MilENE BarBoSa roMaNo 023.674.862-98 r$1.212,00
67 EUNicE SErrÃo doS SaNToS 169.251.062-20 r$1.212,00
68 faBiaNa TElES da SilVa 701.070.132-66 r$1.212,00
69 fEliciaNa diaS rodriGUES 859.729.242-34 r$1.212,00
70 fraNciclEia dE liMa roSENdo 004.609.942-55 r$1.212,00
71 fraNcilENE ViaNa doS SaNToS 810.428.842-34 r$1.212,00
72 fraNciSca fErrEira do aMaral 018.996.222-41 r$1.212,00
73 fraNciSca MaGalHÃES da crUZ 735.322.902-00 r$1.212,00
74 fraNciSca SoarES carValHo 900.298.282-87 r$1.212,00
75 GErciaNE carValHo da coSTa 963.870.332-68 r$1.212,00
76 GESaNY SoarES doS SaNToS 024.573.152-04 r$1.212,00
77 GraciENE BorGES do aNJoS 797.323.482-91 r$1.212,00
78 GracilENE PErEira corrEa 732.175.492-87 r$1.212,00
79 HilMa da coNcEiÇÃo GoMES 675.303.622-91 r$1.212,00
80 HilMa SilVa SaNToS 169.228.832-68 r$1.212,00
81 iraNilcE da SilVa aMaral 009.776.152-43 r$1.212,00
82 irENi Maria da SilVa E SilVa 022.335.732-42 r$1.212,00
83 irlYNi MarQUES da SilVa 050.434.912-05 r$1.212,00
84 iSaBEli cariNa aMaral da coSTa 006.021.482-19 r$1.212,00
85 iVaNilda SoUSa dE oliVEira 778.133.912-68 r$1.212,00
86 iZidora BarroSo PErNa 872.038.802-06 r$1.212,00
87 iZoNEidE doS SaNToS BarroSo 030.124.712-94 r$1.212,00
88 JacKEliNY SaNcHES da SilVa 027.951.012-89 r$1.212,00
89 JaMilY GoMES caldEira 059.273.682-20 r$1.212,00
90 JEYcE alVES dE SoUSa 919.773.552-34 r$1.212,00
91 JoÃo BaTiSTa crUZ SErra 234.297.802-25 r$1.212,00
92 Joao dE araGao BorGES 917.031.822-00 r$1.212,00
93 JoEl BraZÃo dE liMa 000.261.472-38 r$1.212,00
94 JoEl riBEiro ViaNa 017.923.192-82 r$1.212,00
95 JoElSoN MarQUES QUEiroZ 082.352.392-64 r$1.212,00
96 JoSaNE BaliEiro araUJo 022.151.742-18 r$1.212,00
97 JoSÉ TEiXEira dE aZEVEdo 171.618.942-04 r$1.212,00
98 JoSElMa froES ViaNa 777.136.642-20 r$1.212,00
99 JoSiElE rEZENdE dE oliVEira 021.725.792-54 r$1.212,00
100 JoSiNEia VilENa dE caSTro 005.515.042-00 r$1.212,00
101 JoZiaNi froES ViaNa 869.257.682-49 r$1.212,00
102 JUciENE ViEira PaiXao 029.712.762-44 r$1.212,00
103 JUciETE da SilVa GUErra 712.094.682-04 r$1.212,00
104 KaroliNE rocHa dE oliVEira 045.186.032-22 r$1.212,00

105 KEila doS aNJoS 701.064.862-09 r$1.212,00

106 laUriNETH PErEira doS SaNToS 402.766.192-34 r$1.212,00

107 lEidiaNE da SilVa ViaNa 028.217.822-84 r$1.212,00

108 lENiTE doS SaNToS PiNTo 784.094.542-20 r$1.212,00
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109 lETicia araUJo rodriGUES 066.798.022-96 r$1.212,00
110 lETicia cardoSo do carMo 052.270.552-97 r$1.212,00
111 liNdETH daS GraÇaS fEliX 785.817.452-53 r$1.212,00
112 lUaNa crUZ da coSTa 987.553.662-87 r$1.212,00
113 lUciclEidE SoUSa dE oliVEira 961.746.922-72 r$1.212,00
114 lUcilEia coSTa oliVEira 742.003.052-91 r$1.212,00
115 lUciNETE fErrEira lEÃo 719.965.402-20 r$1.212,00
116 lUcioNE MoUra MiraNda 017.567.922-32 r$1.212,00
117 MaiaNE SilVa dE oliVEira 033.644.672-18 r$1.212,00
118 MaNoEl MENEZES da SilVa 235.107.302-91 r$1.212,00
119 MaNUEllY PErNa da SilVa 075.180.282-47 r$1.212,00
120 MarcilENE aMaral ToScaNo 743.389.192-72 r$1.212,00
121 MarcilENE SaNTaNa da SilVa 052.243.532-70 r$1.212,00
122 MarcioNE dE SoUSa aMaral 041.440.372-07 r$1.212,00
123 Maria aNGElica PiNTo MarQUES 358.244.412-00 r$1.212,00
124 Maria aParEcida roMaNo do aMaral 591.041.982-04 r$1.212,00
125 Maria BENEdiTa BarBoSa GoNZaGa 168.051.192-00 r$1.212,00
126 Maria BENEdiTa MarQUES doS SaNToS 621.540.442-04 r$1.212,00
127 Maria BErNadETH daS GraÇaS fEliX 365.844.602-15 r$1.212,00
128 Maria clEaNE dE oliVEira coSTa 817.045.422-00 r$1.212,00
129 Maria criSTiNa fErrEira SaNTaNa 825.146.742-04 r$1.212,00
130 Maria da coNcEiÇÃo SoarES da SilVa 922.859.292-34 r$1.212,00
131 Maria daS GracaS doS SaNToS 469.933.472-53 r$1.212,00
132 Maria dE loUrdES MENEZES da SilVa 774.698.102-00 r$1.212,00
133 Maria dE NaZarE doS SaNToS BraNdao 651.306.772-34 r$1.212,00
134 Maria dE NaZarÉ SilVa alVES 767.200.632-00 r$1.212,00
135 Maria dE NaZarE VilENa doS SaNToS 637.483.982-04 r$1.212,00
136 Maria do carMo PalHETa ViaNa 813.222.832-49 r$1.212,00
137 Maria do Socorro doS SaNToS coSTa 706.566.732-49 r$1.212,00
138 Maria do Socorro fEliX MarQUES 743.802.062-20 r$1.212,00
139 Maria do Socorro fErrEira dE MoraES 741.272.922-53 r$1.212,00
140 Maria dYaNa PiNTo BraSil 702.726.272-08 r$1.212,00
141 Maria EliaNa doS SaNToS PaSSoS 997.499.202-87 r$1.212,00
142 Maria EroTildE coTa PiNTo 469.912.472-00 r$1.212,00
143 Maria EUNicE BorGES daS GraÇaS 515.738.302-91 r$1.212,00
144 Maria iZaBEl liMa MarQUES 828.617.572-72 r$1.212,00
145 Maria HilEia SoUSa BENTES 000.471.102-52 r$1.212,00
146 Maria iVoNETE BarBoSa da SilVa 913.211.902-04 r$1.212,00
147 Maria JoSE MENdES ViEira 768.532.332-04 r$1.212,00
148 Maria liNdETE BriTo da SilVa 854.781.212-15 r$1.212,00
149 Maria MadalENa TriNdadE da SilVa 631.287.212-20 r$1.212,00
150 Maria MaGalHÃES da crUZ 737.936.202-04 r$1.212,00
151 Maria MENdES MoUra 630.794.532-04 r$1.212,00
152 Maria MErcES MENdES da SilVa 524.153.762-72 r$1.212,00
153 Maria raiMUNda coSTa dE oliVEira 354.894.212-15 r$1.212,00
154 MARIA WALDELY SERRA FERREIRA 014.826.012-81 r$1.212,00
155 Maria ZENaidE dE SoUZa 805.823.892-91 r$1.212,00
156 MarilENE BraZÃo dE liMa 821.439.942-49 r$1.212,00
157 MarilENE daS GraÇaS doS SaNToS 616.762.682-00 r$1.212,00
158 MarilENE PErEira SoarES 005.820.072-08 r$1.212,00
159 MariNa Sarraff dE aBrEU 178.433.832-04 r$1.212,00
160 MEriS doS SaNToS dE oliVEira 014.467.632-00 r$1.212,00
161 MiZoNEia SaNToS MoUra 070.478.652-41 r$1.212,00
162 NaTalia carValHo da SilVa 007.258.102-62 r$1.212,00
163 NElSoN da SilVa BENTES 072.202.602-10 r$1.212,00
164 NETiSTa dE oliVEira BraGa 814.406.772-04 r$1.212,00
165 Nilda BriTo ViaNa 950.875.592-04 r$1.212,00
166 NiValda dE NaZarE SoarES da SilVa 042.536.362-76 r$1.212,00
167 oliZETH PalHETa PErNa 009.407.002-47 r$1.212,00
168 oriSValdo dE aBrEU SilVa 983.246.082-49 r$1.212,00
169 oZiEl ViaNa riBEiro 740.296.222-91 r$1.212,00
170 PoliaNa MENdoNÇa da SilVa cordEiro 038.886.162-20 r$1.212,00

171 rafaEla PErNa da SilVa 701.058.442-76 r$1.212,00

172 raiEllY Sarraff BaliEiro 015.527.392-28 r$1.212,00

173 raiMUNda coNcEiÇao alMEida frEiTaS 826.917.542-00 r$1.212,00

174 raiMUNda MElo doS SaNToS 469.911.822-49 r$1.212,00

175 raiMUNda PalHETa ViaNa 469.914.682-15 r$1.212,00

176 raiMUNdo caldaS dE liMa 183.889.492-68 r$1.212,00
177 raiMUNdo PErEira dE liMa 473.337.742-87 r$1.212,00
178 riSaNE fEliPE ViaNa 009.923.232-40 r$1.212,00
179 riSolEY MUNiZ do aMaral 742.760.692-20 r$1.212,00
180 riTa dE KaSSia ViaNa dE JESUS 053.880.772-50 r$1.212,00
181 roSaliNo PErEira SErrao 125.027.233-53 r$1.212,00
182 roSENilZa VilENa doS SaNToS 367.067.012-20 r$1.212,00
183 roSiaNE ViaNa da SilVa 043.692.602-48 r$1.212,00
184 roSiaNY PErEira dE SoUZa 016.595.422-19 r$1.212,00
185 roSiETE GoNÇalVES SErra 359.027.012-87 r$1.212,00
186 roSiNilda SErra da coSTa 867.316.532-68 r$1.212,00
187 rUTi HElENa dE SoUSa PaiXÃo 668.916.472-15 r$1.212,00
188 SaBriNa cardoSo da crUZ 030.308.882-66 r$1.212,00
189 SaNdra Maria araGao SoarES 655.722.462-04 r$1.212,00
190 SaNdra Maria PirES do aMaral 915.551.672-68 r$1.212,00
191 SaraJaNE aMaral SilVa 939.063.402-44 r$1.212,00
192 SilVaNa BaTiSTa BaTiSTa 917.682.332-68 r$1.212,00
193 SiValdo MENEZES VilENa 943.671.832-20 r$1.212,00
194 Socorro fErrEira do aMaral 842.186.652-49 r$1.212,00
195 SUElEidE SaNToS SilVa 002.655.172-14 r$1.212,00
196 SUEllEN BaTiSTa MUNiZ 052.290.852-74 r$1.212,00
197 SUNaMiTa SoarES PErNa 810.668.992-15 r$1.212,00
198 TaNia Maria aMaral SilVa 780.803.122-49 r$1.212,00
199 TaTiaNE doS SaNToS BaliEiro 552.958.602-30 r$1.212,00
200 TaUMaTUrGo QUiriNo da foNSEca 553.018.512-68 r$1.212,00
201 TErEZa da coSTa dUarTE 044.650.882-99 r$1.212,00
202 TErEZiNHa do liVraMENTo B. dE alMEida 755.524.262-15 r$1.212,00
203 ValNETE froES ViaNa 799.080.202-34 r$1.212,00
204 VaNda Maria BraZÃo doS SaNToS 358.254.052-91 r$1.212,00
205 VaNESSa SoUSa araUJo 051.632.352-06 r$1.212,00
206 VaNESSa SoUSa GUErra 055.973.322-44 r$1.212,00
207 WALCILENE SERRA FERREIRA 998.802.452-53 r$1.212,00
208 WALDIRENE SERRA FERREIRA 023.520.332-76 r$1.212,00
209 ZEliNa PalHETa dE aNdradE 763.503.632-72 r$1.212,00
210 ZUila carValHo dE aNdradE 788.166.612-91 r$1.212,00
211 adaMildo dUTra doS SaNToS 730.584.672-49 r$1.212,00
212 adEJaNE PiNHEiro MENdES 904.913.272-34 r$1.212,00
213 adEMair da SilVa PaNToJa 325.318.932-53 r$1.212,00
214 adriaNa corrEa NoGUEira 707.162.062-85 r$1.212,00
215 adriaNa da SilVa rodriGUES 029.149.272-07 r$1.212,00
216 adriaNi alMEida TriNdadE SoUSa 025.022.762-25 r$1.212,00
217 aGEMira NaZarE oliVEira 026.516.992-50 r$1.212,00
218 alaNa BarBoSa KiZaHY 701.089.142-75 r$1.212,00
219 alEHaNdro PiNHEiro SErrÃo 069.892.462-27 r$1.212,00
220 alESSaNdra caldaS doS SaNToS 055.021.042-30 r$1.212,00
221 alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa 770.158.432-34 r$1.212,00
222 alViNa caSTro BraZao 710.295.672-04 r$1.212,00
223 aNa claUdia ToloZa dE SoUZa 994.784.392-00 r$1.212,00
224 aNa dilcE coSTa doS SaNToS 783.922.502-06 r$1.212,00
225 aNa lUcia SilVa PaiVa 000.202.002-50 r$1.212,00
226 aNa Maria loUZada da SilVa 691.865.022-04 r$1.212,00
227 aNa Maria rodriGUES TEiXEira 014.524.802-06 r$1.212,00
228 aNa NilZa SaNTaNa BarBoSa 020.540.662-90 r$1.212,00
229 aNa THaiNa BaliEiro MENdES 052.173.862-82 r$1.212,00
230 aNaclEcY SoUZa MENdES 017.710.052-46 r$1.212,00
231 aNaNilcE SaNTaNa da PaiXÃo 944.071.262-72 r$1.212,00
232 aNESia fErrEira da SilVa 878.198.992-04 r$1.212,00
233 ariaNa dE caSTro fraNca 039.437.762-12 r$1.212,00
234 aTalia PaNToJa liSBoa 062.082.322-44 r$1.212,00
235 BEaTriZ MaGalHaES crUZ 017.607.552-65 r$1.212,00
236 BEaTriZ MElo da SilVa 018.664.162-19 r$1.212,00
237 BENEdiTa doS PaSSoS SaNToS 001.907.272-41 r$1.212,00
238 BENEdiTo daS GraÇaS BarBoSa 534.137.412-68 r$1.212,00

239 BENEdiTo GUEdES BarBoSa 014.528.072-13 r$1.212,00

240 BENildo SilVa aMaral 359.035.542-53 r$1.212,00

241 carliBErliS liMa doS aNJoS 015.404.712-09 r$1.212,00

242 clarici MENdES GarcoN 785.893.122-91 r$1.212,00
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243 CLAUDIO WILSON DE MELO PAIVA 003.700.892-78 r$1.212,00
244 claUdoMiro fErrEira caMPoS 053.283.422-40 r$1.212,00
245 clEoNicE da SilVa caSTro 028.296.342-17 r$1.212,00
246 cricia dE SoUZa MENdoNÇa 026.216.922-30 r$1.212,00
247 criSlENE aZEVEdo PaiVa 030.896.002-50 r$1.212,00
248 criSTiEllEN SilVa EVaNGEliSTa 072.011.222-23 r$1.212,00
249 daMarES doS SaNToS fUrTado 047.901.422-13 r$1.212,00
250 darlENE doS SaNToS fErrEira 052.170.522-36 r$1.212,00
251 dEBora BriTo dE araUJo 819.687.522-34 r$1.212,00
252 dEiSiVaNE SilVa GoMES 701.069.042-13 r$1.212,00
253 dElZiaNE MorEira doS SaNToS 701.070.482-13 r$1.212,00
254 dilaMar fErrEira caMPoS 011.130.242-08 r$1.212,00
255 dilciaNE SErrao BorGES 869.245.162-20 r$1.212,00
256 doValicE PErNa do aMaral 750.799.762-68 r$1.212,00
257 Edilailda loBaTo corrEa 807.010.002-87 r$1.212,00
258 EdilSoN dE SoUZa PiNTo 605.895.822-91 r$1.212,00
259 EdiVaNia SaNToS PiNHEiro 866.122.042-49 r$1.212,00
260 ElENiZE BriTo da SilVa 000.255.752-52 r$1.212,00
261 ElESSaNdra BaTiSTa dE aZEVEdo 783.721.002-68 r$1.212,00
262 ElESSaNia alMEida SilVa 991.005.502-30 r$1.212,00
263 EliaNa NaZarÉ oliVEira caldEira 011.635.802-52 r$1.212,00
264 EliaNa SErra da coSTa 904.913.602-82 r$1.212,00
265 EliaNi Sarraf dE SoUSa 459.997.592-34 r$1.212,00
266 EliETE PirES do aMaral 997.278.892-04 r$1.212,00
267 EliETE Sarraf da TriNdadE 354.895.022-15 r$1.212,00
268 EliNEidE Sarraff dE SoUZa 741.124.062-15 r$1.212,00
269 EliSMaNa dUarTE ViEGaS 018.897.952-24 r$1.212,00
270 EliZaNGEla SoUZa lacErda 816.085.782-91 r$1.212,00
271 EriKa SoUZa ESQUErdo 042.033.282-09 r$1.212,00
272 EUdiNE SaMPaio caldEira 007.830.192-03 r$1.212,00
273 EZENilda liMa dUarTE SaNToS 968.092.212-04 r$1.212,00
274 faBiaNa aBrEU PiNHEiro 062.794.882-09 r$1.212,00
275 faBiUla MarQUES dE SoUSa 056.107.322-80 r$1.212,00
276 fraNcidalVa dE lacErda PErEira 004.823.962-37 r$1.212,00
277 fraNciElE GaMa caldEira 017.613.122-19 r$1.212,00
278 fraNcilEia SErra doS SaNToS 013.302.832-10 r$1.212,00
279 fraNcioNE SErra doS SaNToS 793.251.812-15 r$1.212,00
280 fraNciSca diaS loPES 358.216.122-68 r$1.212,00
281 fraNciSca ToScaNo da SilVa 828.880.192-72 r$1.212,00
282 fraNciSco liMa rEZENdE 628.902.802-25 r$1.212,00
283 GErlaNi froES dE araUJo 058.956.472-27 r$1.212,00
284 HariaNa liMa daS MErcES 025.922.482-00 r$1.212,00
285 HEidi PaiXÃo da SilVa 022.036.712-46 r$1.212,00
286 HElENa do Socorro da SilVa VaZ 950.614.522-91 r$1.212,00
287 HEloaNa da coSTa BorGES 820.706.522-20 r$1.212,00
288 ilciaNE do caSTro SaNToS 008.528.832-26 r$1.212,00
289 iracElia dE JESUS dE SoUSa 998.265.692-91 r$1.212,00
290 iSaBEl da GaMa caldEira 676.487.462-04 r$1.212,00
291 iVaN fUrTado da coSTa 358.996.112-00 r$1.212,00
292 iVaNESSa BaSToS loBaTo 029.620.112-09 r$1.212,00
293 iVaNilZa fUrTado da coNcEiÇÃo 701.063.782-28 r$1.212,00
294 iVoNE SilVa doS SaNToS 741.809.912-68 r$1.212,00
295 Jairo caldEira PErEira 001.129.902-90 r$1.212,00
296 JaNaria PErEira ViaNa 701.064.112-92 r$1.212,00
297 JaNilZE GoMES da coSTa 773.800.962-49 r$1.212,00
298 JaQUEliNE cardoSo doS SaNToS 030.228.442-71 r$1.212,00
299 JaQUEliNE MoNTEiro rodriGUES 018.223.862-84 r$1.212,00
300 JaQUEliNE PaNToJa doS SaNToS 033.010.202-83 r$1.212,00
301 JESSica aNJo da SilVa 017.710.062-18 r$1.212,00
302 JESSica SaNToS doS SaNToS 049.719.402-35 r$1.212,00
303 JESSica VaZ doS SaNToS 037.369.292-77 r$1.212,00
304 JoÃo da crUZ ESQUErdo 272.605.932-53 r$1.212,00
305 JoEl da coSTa PiNTo 028.525.452-92 r$1.212,00

306 JoElEM BarroS fariaS 016.897.922-56 r$1.212,00

307 JoNaTaN da coSTa BorGES 743.288.592-34 r$1.212,00

308 JoNiSclEia dE JESUS 932.045.582-15 r$1.212,00

309 JorGE lUiZ SaNdiN BraZÃo 008.729.582-21 r$1.212,00

310 JoSE doMiNGoS Sarraf da PaiXÃo 727.109.692-20 r$1.212,00
311 JoSE PErEira dE aNdradE 152.237.442-68 r$1.212,00
312 JoSE ricardo BarBoZa dE SoUZa 806.991.112-34 r$1.212,00
313 JoSElY BorGES carValHo 869.241.502-25 r$1.212,00
314 JoSiaNE PrUdENTE fErrEira 026.862.692-86 r$1.212,00
315 JoSiaNE riBEiro VaZ 009.598.942-09 r$1.212,00
316 JoSiEl aNdradE da GaMa 800.074.142-34 r$1.212,00
317 JoSiElMa GaMa caldEira 869.245.592-04 r$1.212,00
318 JoSiENE rEZENdE dE oliVEira 022.842.332-52 r$1.212,00
319 JoYcE coSTa TENorio 063.300.582-70 r$1.212,00
320 JoYcE SErrÃo SardiNHa 077.072.102-80 r$1.212,00
321 JUci TaNia fErNaNdES JardiM 359.005.982-68 r$1.212,00
322 JUcilENE aZEVEdo dE JESUS 810.095.182-91 r$1.212,00
323 JUciNETH MacHado PErEira 010.755.282-59 r$1.212,00
324 JUlia caSTro BraZao filHa 744.237.892-72 r$1.212,00
325 Karla doS SaNToS SoUZa 065.582.002-79 r$1.212,00
326 KaSSia doS SaNToS BarriGa 039.219.872-02 r$1.212,00
327 KaTia cilENE SoarES da SilVa 869.234.712-49 r$1.212,00
328 laicE MoNTEiro MoraES 052.956.912-41 r$1.212,00
329 lEidiaNE caSTro dE JESUS 552.920.112-15 r$1.212,00
330 lENiMar SaNToS GoNZaGa 964.035.192-04 r$1.212,00
331 lEoNardo doS SaNToS SErra 552.946.002-00 r$1.212,00
332 lEUdaMar MarTiNS da SilVa coSTa 888.695.802-10 r$1.212,00
333 loaNY SErra SilVa 016.275.442-67 r$1.212,00
334 lUcaS BriTo dE SoUZa 050.522.532-81 r$1.212,00
335 lUciaNE coSTa oliVEira 011.431.512-40 r$1.212,00
336 lUciaNE TriNdadE foNSEca 015.425.762-10 r$1.212,00
337 lUciGlEidSa liMa dE SoUSa 043.420.362-90 r$1.212,00
338 lUcila MarQUES dE araUJo 354.897.902-53 r$1.212,00
339 lUcilENE caldoS doS SaNToS 358.860.302-63 r$1.212,00
340 lUcilENE PErEira SoarES 787.697.792-87 r$1.212,00
341 lUcirlEi BarBoSa doS aNJoS 710.598.732-49 r$1.212,00
342 lUcY VaNia BErToSo da SilVa 945.373.992-87 r$1.212,00
343 lUiZ MorEira MarQUES 030.351.902-91 r$1.212,00
344 lUZia BriTo araUJo 303.631.602-72 r$1.212,00
345 lUZia loBaTo SErrao 109.868.392-72 r$1.212,00
346 lUZiaNE caldEira araUJo 009.686.402-81 r$1.212,00
347 lUZiNETE dUarTE riBEiro 521.868.062-15 r$1.212,00
348 MaNoEli dUarTE doS SaNToS 038.309.482-80 r$1.212,00
349 MarcElENE SoUZa PErEira 755.162.682-49 r$1.212,00
350 Marcia do Socorro da SilVa MoraES 011.545.192-79 r$1.212,00
351 MarciclEia da coNcEicao PaiVa 912.901.392-53 r$1.212,00
352 MarcilENE aNJoS da SilVa 910.153.912-49 r$1.212,00
353 Marcio oliVEira riBEiro 015.099.442-73 r$1.212,00
354 MarcioNE daVid rodriGUES 781.932.062-15 r$1.212,00
355 Maria aldENora PiNTo lEÃo 748.511.102-78 r$1.212,00
356 Maria carME rodriGUES dE SoUSa 015.083.642-22 r$1.212,00
357 Maria cirlEi diaS MENdES 517.945.602-97 r$1.212,00
358 Maria claUdETE BriTo araUJo 839.127.702-04 r$1.212,00
359 Maria crEUZa PiNTo BraSil 521.965.262-15 r$1.212,00
360 Maria daS dorES da SilVa rodriGUES 169.249.082-68 r$1.212,00
361 Maria daS dorES PiNHEiro BraZao 169.226.382-04 r$1.212,00
362 Maria daS GraÇaS BriTo da SilVa 758.382.302-15 r$1.212,00
363 Maria daS GraÇaS raMoS MarTiNS 469.901.512-34 r$1.212,00
364 Maria dE faTiMa caldaS SaNToS 805.399.472-53 r$1.212,00
365 Maria dE JESUS MENEZES da SilVa 578.124.542-15 r$1.212,00
366 Maria dE loUrdES PirES ViaNa 359.043.302-78 r$1.212,00
367 Maria dE lUrdE SilVa liMa 814.657.692-34 r$1.212,00
368 Maria dE NaZarÉ da SilVa oliVEira 971.551.792-72 r$1.212,00
369 Maria dE NaZarE fErrEira 810.838.402-82 r$1.212,00
370 Maria dE NaZarE PiNHEiro dE BriTo 930.497.652-91 r$1.212,00
371 Maria do ESPÍriTo SaNTo PErEira coSTa 804.974.032-34 r$1.212,00
372 Maria do Socorro BaliEiro dE aSSUNÇÃo 980.576.002-25 r$1.212,00

373 Maria do Socorro coSTa dE SoUSa 800.238.192-00 r$1.212,00

374 Maria do Socorro dE SoUZa BENTES 791.574.672-34 r$1.212,00

375 Maria do Socorro GoNÇalVES ViaNa 869.232.692-53 r$1.212,00

376 Maria EUNicE fErrEira ViaN 168.048.132-00 r$1.212,00
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377 Maria iSaBEl BorGES doS SaNToS 359.050.182-00 r$1.212,00
378 Maria iVaNETE dE aBrEU PaiVa 587.943.362-53 r$1.212,00
379 Maria iZaBEl BriTo da SilVa 689.851.262-53 r$1.212,00
380 Maria JoaNa fErrEira caMPoS 838.765.452-34 r$1.212,00
381 Maria JoSE dE SoUSa araUJo 632.736.162-53 r$1.212,00
382 Maria JoSiElMa ViaNa do NaSciMENTo 932.909.852-53 r$1.212,00
383 Maria liNETE BriTo da SilVa 670.571.362-34 r$1.212,00
384 Maria lUcia PErNa BarroS 168.062.472-53 r$1.212,00
385 Maria lUiZa liMa da SilVa 354.908.962-72 r$1.212,00
386 Maria MarilENE Sarraff da SilVa 751.732.042-49 r$1.212,00
387 Maria NUVEliNa liMa MUNiZ 706.621.182-00 r$1.212,00
388 Maria odETE MarTiNS dE SoUSa 072.168.232-49 r$1.212,00
389 Maria odilENE MoNTEiro NaSciMENTo 742.768.592-04 r$1.212,00
390 Maria olEia TElES fErrEira 366.058.832-68 r$1.212,00
391 Maria oNEidE liMa da SilVa 845.036.022-68 r$1.212,00
392 Maria oZilENE MoNTEiro NaSciMENTo 691.912.122-00 r$1.212,00
393 Maria PiEdadE PalHETa da Gloria 733.685.202-53 r$1.212,00
394 Maria raiMUNda aNJoS raMoS 469.949.122-72 r$1.212,00
395 Maria raiMUNda da SilVa ViEria 260.855.932-87 r$1.212,00
396 Maria raiMUNda MUNiZ da SilVa 767.479.642-68 r$1.212,00
397 Maria raiMUNda PaiXÃo da SilVa 469.831.392-91 r$1.212,00
398 Maria rodriGUES PacHEco 657.371.132-72 r$1.212,00
399 Maria roSa BraSil flEXa 996.706.582-68 r$1.212,00
400 Maria roSiNEidE BENTES MENEZES 768.230.912-15 r$1.212,00
401 Maria SalETE loPES MUNiZ 325.290.312-15 r$1.212,00
402 Maria TElMa MalaQUiaS GaMa 828.963.562-15 r$1.212,00
403 MaricElia araUJo GUiMaraES 908.190.122-20 r$1.212,00
404 MariZilda dUTra doS SaNToS 864.632.682-91 r$1.212,00
405 MarlEidY MiNEiro ViaNa 009.320.062-56 r$1.212,00
406 MarlUcE SoUSa SErra 808.506.182-15 r$1.212,00
407 MicHElE da SilVa riBEiro 554.448.222-53 r$1.212,00
408 MicHElE MENEZES da TriNdadE 012.476.002-38 r$1.212,00
409 NEcY aZEVEdo PaiVa 325.323.932-20 r$1.212,00
410 NEli do NaSciMENTo SoUZa 827.838.292-15 r$1.212,00
411 NUBEli loPES dE araUJo 767.752.832-53 r$1.212,00
412 ocirlEY PiNHEiro BraZao 807.721.292-15 r$1.212,00
413 odETE rodriGUES doS SaNToS 031.528.092-12 r$1.212,00
414 oSilEia PirES ViaNa 869.241.762-91 r$1.212,00
415 PaloMa aliNE corrEa PENa 023.771.892-88 r$1.212,00
416 PaTricia da SilVa MENdES 022.152.642-09 r$1.212,00
417 PaUlo cESar doS SaNToS 990.946.902-25 r$1.212,00
418 PrETEXTaTa loUrdES SoUZa alVarENGa 821.784.372-49 r$1.212,00
419 railENE BriTo do aMaral 058.671.482-03 r$1.212,00
420 raiMUNda alciNa doS SaNToS MENdES 733.730.102-25 r$1.212,00
421 raiMUNda dE aBrEU doS SaNToS 795.431.622-04 r$1.212,00
422 raiMUNda doS SaNToS MorEira 469.898.462-91 r$1.212,00
423 raiMUNda iVoNE corrEa diaS 459.990.152-00 r$1.212,00
424 raiMUNda raMoS da coSTa 508.095.472-87 r$1.212,00
425 raiMUNdo BaliEiro 324.986.162-68 r$1.212,00
426 raiMUNdo BENEdiTo TENorio MENdES 696.917.622-34 r$1.212,00
427 raiMUNdo dE frEiTaS 050.619.702-68 r$1.212,00
428 rilSilENE BraZÃo PaiVa 041.654.072-40 r$1.212,00
429 roNEY PirES ViaNa 022.626.002-01 r$1.212,00
430 roSa MarQUES fEliX 354.890.062-34 r$1.212,00
431 roSa NaSciMENTo SErra 359.045.932-87 r$1.212,00
432 roSEcarla VaZ BraNdao 008.099.102-50 r$1.212,00
433 roSiaNE liMa QUiNTaS 019.371.692-51 r$1.212,00
434 roSiaNE PaiVa doS SaNToS 006.948.612-35 r$1.212,00
435 roSiEidE PaiVa doS SaNToS 017.503.282-32 r$1.212,00
436 roSilENE fErrEira da coSTa 029.308.562-54 r$1.212,00
437 roSilETE do Socorro da crUZ SErra 183.891.042-53 r$1.212,00
438 roSilMa do Socorro f. doS SaNToS 014.068.312-71 r$1.212,00
439 roSiNalda PalHETa PErNa 015.206.672-13 r$1.212,00

440 roSiNEidE rodriGUES dE oliVEira 569.207.412-53 r$1.212,00

441 roSiNETE SoUSa MarGalHo 782.229.742-20 r$1.212,00
442 roZiMara ViEGaS da TriNdadE 018.378.102-30 r$1.212,00

443 rUTiaNE GoMES da SilVa 865.494.212-68 r$1.212,00

444 SaloMao do Socorro NaSciMENTo MENdES 168.064.762-87 r$1.212,00
445 SaNdra HElENa PErNa da SilVa 930.991.262-68 r$1.212,00
446 SaNTiNHa dE frEiTaS alMEida 578.227.942-72 r$1.212,00
447 SEBaSTiao do Socorro dE BriTo falcao 792.174.432-04 r$1.212,00
448 SHEila SilVa SoUSa 019.271.232-24 r$1.212,00
449 SilVaNa PErEira BaTiSTa 552.973.152-04 r$1.212,00
450 SilVaNE PrUdENTE fErrEira 014.747.262-83 r$1.212,00
451 SilVaNia doS SaNToS caldEira 017.875.382-30 r$1.212,00
452 SilVia doS SaNToS BarroSo 016.726.002-27 r$1.212,00
453 SilVia doS SaNToS SErra 017.337.412-32 r$1.212,00
454 SiMoNE dE SoUSa foNSEca 542.342.392-91 r$1.212,00
455 SiMoNE SoarES da SilVa 045.935.672-03 r$1.212,00
456 SirlaNdi PirES ViaNa 791.353.072-34 r$1.212,00
457 SirlEidE PirES ViaNa 003.707.522-52 r$1.212,00
458 Socorro BarrETo dE BriTo 814.950.802-34 r$1.212,00
459 Soraia da coSTa BorGES 046.432.922-10 r$1.212,00
460 SUaNY doS SaNToS GoMES 542.082.032-34 r$1.212,00
461 SUElEM ViaNa PaNToJa 026.773.962-11 r$1.212,00
462 SUElENa da SilVa diaS 016.249.572-26 r$1.212,00
463 SUSEli GoNÇalVES da SilVa 030.955.392-07 r$1.212,00
464 TaNGriENNY aNdradE PirES 835.905.442-87 r$1.212,00
465 TaTiaNE doS SaNToS MalaQUiaS 032.549.282-45 r$1.212,00
466 TaTiaNE fErrEira da SilVa 855.355.752-91 r$1.212,00
467 TaTiElEM PirES cUNHa 065.580.752-70 r$1.212,00
468 THalia coSTa da coSTa 094.127.212-50 r$1.212,00
469 ValdEci froES ViaNa 869.257.842-87 r$1.212,00
470 ValdirENE caSTro PaiXao 009.214.702-07 r$1.212,00
471 VaNia SoarES doS SaNToS 537.106.652-72 r$1.212,00
472 WALCY DA SILVA CARDOSO 004.058.942-01 r$1.212,00
473 WALDIRENE DE AMORIM MELO 358.217.952-49 r$1.212,00
474 WALQUIRIA BENEDITA DO S. MARTINS SOUSA 516.180.602-87 r$1.212,00
475 WENILSE PALHETA DOS SANTOS 000.694.092-77 r$1.212,00
476 WUELSON DA FONSECA COSTA 956.311.942-87 r$1.212,00
477 adilUcia BiaNca da coSTa dUTra 027.126.162-51 r$1.212,00
478 adiVaNElSoN cardoSo rodriGUES 552.925.002-59 r$1.212,00
479 adriaNa doS SaNToS da SilVa 049.647.232-16 r$1.212,00
480 adriaNa MENdES daMaScENo 008.882.262-17 r$1.212,00
481 adriaNo raBElo PaiVa 999.932.102-00 r$1.212,00
482 adriEllE GoMES SaNcHES 018.384.812-81 r$1.212,00
483 afoNSo ESQUErdo caMPoS 366.059.052-53 r$1.212,00
484 aGNo JardiM doS SaNToS 828.863.002-25 r$1.212,00
485 aGUiNaldo crUZ da coSTa 359.044.452-53 r$1.212,00
486 aida loPES ESQUErdo 392.607.982-72 r$1.212,00
487 alciMar doS SaNToS aBrEU 945.386.892-20 r$1.212,00
488 alcioNE SaNToS BraZÃo 795.937.712-04 r$1.212,00
489 aldEliTa loPES ESQUErdo 731.138.242-49 r$1.212,00
490 aldEliTa riBEiro da SilVa 367.067.522-15 r$1.212,00
491 aldErlENE dE SoUZa corrEa 826.823.052-53 r$1.212,00
492 aldilENE PErEira dE SoUSa 553.018.432-49 r$1.212,00
493 alZENira doS SaNToS MENdES 006.163.742-40 r$1.212,00
494 aNa claUdia SoUZa araUJo 921.843.402-00 r$1.212,00
495 aNa lUcia araGao SoarES 235.099.882-72 r$1.212,00
496 aNa Maria GoMES fErrEira SaNToS 869.236.412-68 r$1.212,00
497 aNa PaUla SilVa da SilVa 032.257.112-09 r$1.212,00
498 aNa THalia SoarES diaS 084.485.382-85 r$1.212,00
499 aNdErSoN fErrEira da SilVa 015.743.672-18 r$1.212,00
500 aNdrEa PErEira dE aNdradE 706.125.682-61 r$1.212,00
501 aNdrEia SoUSa fariaS TaVarES 012.034.412-23 r$1.212,00
502 aNdrEliNa SarGES dE caSTro 552.919.292-00 r$1.212,00
503 aNGEla loUrEiro dE SoUSa 037.122.562-05 r$1.212,00
504 aNGEla Maria BorGES MalaQUiaS 925.436.002-30 r$1.212,00
505 aNGEliTa raMoS MENdES 926.713.572-49 r$1.212,00
506 aNiTa SilVa oliVEra 993.176.802-91 r$1.212,00
507 aNToNia BENEdiTa dE oliVEira frEiTaS 367.091.232-00 r$1.212,00

508 aNToNia do Socorro SoUZa da SilVa 620.414.012-49 r$1.212,00

509 aNToNia SaNTaNa TaVarES 687.890.682-20 r$1.212,00

510 aNToNio aSSUNÇÃo loPES 072.185.402-87 r$1.212,00
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511 aNToNio MarcoS MorEira da SilVa 866.103.412-49 r$1.212,00
512 arlETT MalaQUiaS da coNcEiÇÃo 833.962.172-68 r$1.212,00
513 arTEMiZa VilENa doS SaNToS oliVEira 834.693.702-49 r$1.212,00
514 BEaTriZ PaiVa BarBoSa 078.940.952-65 r$1.212,00
515 BENEdiTa dE oliVEira BriTo 024.000.002-12 r$1.212,00
516 BENEdiTa GoMES SoarES 834.556.122-53 r$1.212,00
517 BENEdiTa PalHETa ViaNa 798.723.952-68 r$1.212,00
518 BENEdiTa raMoS da coSTa 748.230.942-04 r$1.212,00
519 BENEdiTa rodriGUES BarBoSa 354.823.382-15 r$1.212,00
520 BENEdiTo SoUSa da SilVa 002.086.102-86 r$1.212,00
521 BENEValda da SilVa cardoSo 854.781.132-04 r$1.212,00
522 BiaNa Garcia fEliPE 365.884.662-34 r$1.212,00
523 BiaNca oliVEira doS SaNToS 028.533.202-35 r$1.212,00
524 cHarlEaNE NaSciMENTo coSTa 008.456.622-10 r$1.212,00
525 ciValda PiNHEiro dE BriTo 761.903.232-00 r$1.212,00
526 claUdETE do Socorro dE JESUS BraNdÃo 802.296.702-53 r$1.212,00
527 claUdiaNE daS GrÇaS BarBoSa 005.859.282-23 r$1.212,00
528 clEidiaNE dE JESUS SoUZa 049.648.652-74 r$1.212,00
529 clEilSoN MarTiNS alVarENGa 732.154.572-53 r$1.212,00
530 clEUdiaNE raMoS fraZÃo 006.695.082-17 r$1.212,00
531 coNcEiÇÃo BarroS NoGUEira 026.509.922-63 r$1.212,00
532 criSlENE fraNca alVES 907.389.342-91 r$1.212,00
533 criSTiaNE dE JESUS SoUSa 058.189.342-50 r$1.212,00
534 daiaNE SaNTaNa ViEGaS 065.904.212-69 r$1.212,00
535 dalVaNirES aBrEU GoMES 354.907.562-68 r$1.212,00
536 daNiEla JENNEffYr da SilVa fariaS 018.022.612-65 r$1.212,00
537 daNiEla SaNTaNa SarUB 028.706.392-52 r$1.212,00
538 daNiEla ToScaNo dUarTE 052.088.942-89 r$1.212,00
539 dariaNE SaNTaNa SarUB 072.246.402-98 r$1.212,00
540 dEBora BarBoSa MoNTEiro 080.609.482-61 r$1.212,00
541 dEiSE da SilVa BraNdao 552.955.842-91 r$1.212,00
542 dENiSE SErra doS PaSSoS 971.060.542-91 r$1.212,00
543 dEricK SUlliaN da SilVa fEiToSa 045.634.102-17 r$1.212,00
544 dEUSariNa PalHETa da SilVa 649.015.132-49 r$1.212,00
545 dEUZariNa foNSEca doS SaNToS 358.247.192-68 r$1.212,00
546 dEUZiaNE MiraNda da coSTa 032.533.652-04 r$1.212,00
547 dEYSiaNE fErrEira dUarTE 050.730.032-76 r$1.212,00
548 diaNa da foNSEca lacErda 030.039.992-81 r$1.212,00
549 diaNa da SilVa dUTra 021.263.632-44 r$1.212,00
550 diaNE diaS dE aNdradE 759.733.832-53 r$1.212,00
551 diaNE SilVa doS SaNToS 014.767.942-78 r$1.212,00
552 diJaNE GoMES da coSTa 986.991.052-15 r$1.212,00
553 dilcEVaNE MarQUES da foNSEca 000.602.552-85 r$1.212,00
554 dilciclEia liMa doS SaNToS 027.580.172-10 r$1.212,00
555 dilENE GaMa doS SaNToS 796.308.982-68 r$1.212,00
556 diVaNilda PalHETa da GaMa 000.930.552-18 r$1.212,00
557 dJalMa SaNToS da SilVa 325.344.772-34 r$1.212,00
558 doloErES daS MErcES BarrETo 072.189.582-49 r$1.212,00
559 doralicE da SilVa fErrEira 295.688.542-15 r$1.212,00
560 dorcaS raPoSo dE caSTro SErrÃo 123.773.502-59 r$1.212,00
561 EdiciclENE diaS doS SaNToS 733.802.452-91 r$1.212,00
562 EdiElMa lEÃo da SilVa 904.914.082-34 r$1.212,00
563 EdilaENE fErrEira caMPoS 935.221.772-15 r$1.212,00
564 EdilENE EVaNGEliSTa SoUZa 059.027.432-57 r$1.212,00
565 EdilENE SErrÃo corrÊa MENdES dE JESUS 020.995.012-97 r$1.212,00
566 EdiMilSoN coSTa dE oliVEira 664.439.032-34 r$1.212,00
567 EdiNalVa raMoS da SilVa 845.877.332-53 r$1.212,00
568 EdiNEia GoMES SaNcHES 541.846.652-68 r$1.212,00
569 EdSoN GUiMarÃES loUrido 003.746.932-00 r$1.212,00
570 EdUarda SilVa da SilVa 017.166.822-74 r$1.212,00
571 EdUardo liMa da SilVa 169.244.602-91 r$1.212,00
572 ElaNa liMa doS SaNToS 017.607.782-06 r$1.212,00
573 EldicElia lEao da SilVa 809.883.002-06 r$1.212,00
574 ElEM criSTiNa lEao da SilV 017.607.022-26 r$1.212,00

575 ElESSaNdra oliVEira da coSTa 021.057.342-27 r$1.212,00

576 EliaNE PaiXao oliVEira 006.036.892-64 r$1.212,00

577 EliElZo SoUSa dE oliVEira 699.056.492-04 r$1.212,00

578 EliGlEicE fErrEira doS SaNToS 016.897.992-69 r$1.212,00
579 EliNaNE fErrEira EVaNGEliSTa 553.009.872-04 r$1.212,00
580 ElioNora dUarTE rEZENdE 019.451.022-09 r$1.212,00
581 EliSoN lEao BriTo 003.177.662-01 r$1.212,00
582 ElUaNa do NaSciMENTo riBEiro 023.376.162-40 r$1.212,00
583 EMaNoEl da VEra crUZ NoBrE da SilVa 168.031.672-91 r$1.212,00
584 ENoQUE SaNToS caSTro 910.401.242-91 r$1.212,00
585 EroTildE Porfiro dE liMa 168.087.892-15 r$1.212,00
586 ESdra fErrEira SaNTiaGo 008.424.962-54 r$1.212,00
587 ESTEfaNY BraZao GUiMaraES 071.377.552-16 r$1.212,00
588 ESTErfaNE do aMaral dE liMa 036.840.212-61 r$1.212,00
589 EUNicE liMa SoarES 878.192.282-53 r$1.212,00
590 EVaNdro da SilVa aMaral filHo 069.788.422-81 r$1.212,00
591 flaVia ViaNa riBEiro 011.425.072-38 r$1.212,00
592 fraNciElE dE SoUSa dE oliVEira 017.365.442-84 r$1.212,00
593 fraNcilENE dE liMa PErEira 324.970.912-34 r$1.212,00
594 fraNciNEidE caSTro doS SaNToS 357.448.042-34 r$1.212,00
595 fraNciNEidE SilVa do N dE alMEida 845.808.362-00 r$1.212,00
596 fraNciSca caSTro PirES 028.293.832-06 r$1.212,00
597 fraNciSca lEÃo da SilVa 882.250.702-91 r$1.212,00
598 fraNciSca PaiVa dE aZEVEdo 625.346.292-04 r$1.212,00
599 fraNciSca PaNToJa da crUZ 157.464.452-15 r$1.212,00
600 fraNciSco fErrEira dUTra 358.812.402-00 r$1.212,00
601 fraNciSco rodriGUES GoMES JUNior 015.144.642-33 r$1.212,00
602 fraNcoHElEN criSTiNa dE liMa PErEira 008.100.552-01 r$1.212,00
603 GEffiSoN dE SoUSa liMa 009.816.122-96 r$1.212,00
604 GEraNilcE PalHETa ViaNa 799.384.692-72 r$1.212,00
605 GErliNda HErMiTa NoBrE da SilVa 469.926.772-68 r$1.212,00
606 GErZiaNE dUTra MENdES 085.303.262-96 r$1.212,00
607 GilMar caSTro SErrÃo 552.971.702-06 r$1.212,00
608 GilMara ViaNa MarQUES 046.837.972-08 r$1.212,00
609 GiSElY SoUSa BorGES 028.739.082-97 r$1.212,00
610 GiZEllE aNdradE da SilVa 073.748.632-50 r$1.212,00
611 GlaUciaNE raMoS liMa 002.118.782-78 r$1.212,00
612 GracENildE PErNa carValHo 922.030.002-87 r$1.212,00
613 GraciETH do Socorro liMa doS PaSSoS 655.315.232-20 r$1.212,00
614 GracilENE ViaNa MoTa 988.879.982-72 r$1.212,00
615 GraciNEidE PErNa carValHo 825.307.002-06 r$1.212,00
616 GracioNETE dE caSTro da SilVa 012.591.032-00 r$1.212,00
617 HEBEr doS SaNToS PErEira 996.110.312-20 r$1.212,00
618 HElida daYaNE dE JESUS SilVa 004.982.532-10 r$1.212,00
619 HErlEY SoUSa do NaSciMENTo 469.941.572-53 r$1.212,00
620 HErNaNdES do Socorro da SilVa Sarraf 166.763.862-91 r$1.212,00
621 ilZa SoarES BENicio 023.709.032-52 r$1.212,00
622 iracElMa MENdES SoUSa 034.486.402-20 r$1.212,00
623 iraNilda dE oliVEira iGrEJa 739.711.462-87 r$1.212,00
624 iriVoNE aSSUNÇÃo BraZao 009.919.782-00 r$1.212,00
625 iSraEl MoraES doS SaNToS 994.988.042-49 r$1.212,00
626 iTaYaNE oliVEira da coSTa 004.638.882-60 r$1.212,00
627 iVaNEidE GoMES liMa 017.354.492-45 r$1.212,00
628 iVaNilda PaiVa MoNTEiro 059.779.642-42 r$1.212,00
629 iVETH liMa BaTiSTa 746.422.272-53 r$1.212,00
630 iZaNE doS SaNToS BalEiro 971.062.592-68 r$1.212,00
631 iZaNETE doS SaNToS SoUSa 014.129.752-20 r$1.212,00
632 JaciElEN PErEira dUarTE 701.069.352-83 r$1.212,00
633 JaiaNNY iGrEJa dE alMEida 022.813.472-22 r$1.212,00
634 JEaNdrESoN SaNTaNa TEiXEira 701.068.072-85 r$1.212,00
635 JEaNE SaNTaNa TEiXEira 701.071.932-21 r$1.212,00
636 JEfErSoN Socorro doS SaNToS 701.068.762-52 r$1.212,00
637 JESica BrENda frEiTaS caNTÃo 050.933.812-76 r$1.212,00
638 JESSica HEllEM SilVa aMaral 701.059.572-08 r$1.212,00
639 JESSica PaiVa BarroSo 041.689.572-76 r$1.212,00
640 JoaNa doS SaNToS coSTa 801.359.192-15 r$1.212,00

641 JoaNiNa SErrÃo carValHo 358.252.782-49 r$1.212,00

642 JoÃo BaTiSTa PaNToJa NoVaES 944.044.452-53 r$1.212,00

643 JoÃo Maria MarQUES doS SaNToS 358.225.382-15 r$1.212,00

644 JoÃo raiMUNdo GaMa dE aBrEU 295.689.782-91 r$1.212,00
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645 JoElMa da coSTa SaNTaNa 038.134.462-20 r$1.212,00
646 JoSciEl doS SaNToS foNSEca 901.293.342-00 r$1.212,00
647 JoSE BENEdiTo PiNTo MarQUES 739.006.642-34 r$1.212,00
648 JoSE doS SaNToS MorEira 235.106.172-15 r$1.212,00
649 JoSE fraNciSco aBrEU da foNSEca 017.547.552-08 r$1.212,00
650 JoSE JoaQUiM SaNToS dE SoUZa 655.401.662-72 r$1.212,00
651 JoSE lEiTE doS SaNToS 592.834.162-87 r$1.212,00
652 JoSE Maria doS SaNToS MErcES 437.774.142-04 r$1.212,00
653 JoSE Maria MarTiNS da SilVa 169.232.942-15 r$1.212,00
654 JoSE MilToN MiNEiro PaNToJa 469.838.642-04 r$1.212,00
655 JoSE raiMUNdo da GaMa SilVa 952.045.552-34 r$1.212,00
656 JoSE rUfiNo NoBrE da SilVa 741.808.782-91 r$1.212,00
657 JoSEfa aBrEU dE SoUZa 040.077.772-09 r$1.212,00
658 JoSEliNa MiraNda da PiEdadE 936.367.412-68 r$1.212,00
659 JoSElli loBaTo corrEa 009.918.652-78 r$1.212,00
660 JoSiaNE GUErra coSTa 015.810.792-65 r$1.212,00
661 JoSiaNE QUEiroZ caETaNo 552.954.872-53 r$1.212,00
662 JoViNo da SilVa fErrEira 295.696.562-04 r$1.212,00
663 JUciaNE dUarTE da SilVa 000.794.652-00 r$1.212,00
664 JUcilENE MarQUES dE araUJo 553.040.102-30 r$1.212,00
665 JUciMara dUarTE da SilVa 040.619.162-03 r$1.212,00
666 JUciVaNia dUarTE da SilVa 987.307.032-04 r$1.212,00
667 JUlia NaYara do aMaral caldEira 994.611.292-20 r$1.212,00
668 JUNHo GoNÇalVES ViaNa 013.432.472-25 r$1.212,00
669 KaTia NilcEia doS SaNToS PaNToJa 591.820.162-91 r$1.212,00
670 KESSia carValHo MoTa 012.566.432-03 r$1.212,00
671 KirlaNE ToScaNo dUarTE 028.768.882-89 r$1.212,00
672 clEidiaNE fErrEira doS SaNToS 701.072.922-03 r$1.212,00
673 KlEBSoN NaSciMENTo dE oliVEira 017.607.702-21 r$1.212,00
674 laElSoN doS SaNToS PiMENTEl 459.993.332-53 r$1.212,00
675 laNaY liMa EVaNGEliSTa 040.556.502-05 r$1.212,00
676 laUra BarBoSa BriTo 017.818.352-09 r$1.212,00
677 lEila NaZarE PErrEira 847.120.072-49 r$1.212,00
678 lEiliaNE dUarTE foNSEca 032.727.572-36 r$1.212,00
679 lElia Maria do aMaral caldEira 775.349.992-00 r$1.212,00
680 lENilda BarBoSa do carMo 017.430.602-46 r$1.212,00
681 lEZiETE BarBoSa GoNZaGa 520.977.902-59 r$1.212,00
682 liliaNa ViaNa PErNa 705.107.272-20 r$1.212,00
683 liNaldo PirES do aMaral 024.253.222-56 r$1.212,00
684 lUcENilda doS SaNToS frEiTaS 937.370.412-53 r$1.212,00
685 lUciaNa NaSciMENTo oliVEira 013.011.252-61 r$1.212,00
686 lUciaNE frEiTaS MElo 018.664.282-25 r$1.212,00
687 lUciclEia foNSEca TriNdadE 994.611.102-00 r$1.212,00
688 lUcila MiraNda MoraES 980.723.312-72 r$1.212,00
689 lUcilEia SaNToS BENTES 832.498.002-44 r$1.212,00
690 lUcilENE BEZErra MarQUES 785.906.802-82 r$1.212,00
691 lUcilENE loBaTo SErrÃo 984.311.102-87 r$1.212,00
692 lUcilENE MENdES dE JESUS 017.791.522-64 r$1.212,00
693 lUciMar MENdES dE JESUS 235.100.992-49 r$1.212,00
694 lUciMara doS SaNToS PaiVa 079.612.292-05 r$1.212,00
695 lUciMara liMa ViEGaS 056.755.542-97 r$1.212,00
696 lUciNEidE dE SErrao aBrEU 016.687.152-44 r$1.212,00
697 lUciNEidE doS SaNToS frEiTaS 862.026.002-25 r$1.212,00
698 lUciNETH doS SaNToS frEiTaS 520.973.742-04 r$1.212,00
699 lUcirENE aMaral da GaMa 469.932.902-00 r$1.212,00
700 lUiZ riBEiro GoNZaGa 054.514.172-96 r$1.212,00
701 lUiZa MoUra coSTa 749.684.752-68 r$1.212,00
702 lUiZE liMa dE fariaS 552.935.492-00 r$1.212,00
703 lUZiNEidE dE JESUS SaNToS 049.229.342-27 r$1.212,00
704 lUZirENE MalaQUiaS da coNcEicao 905.255.312-20 r$1.212,00
705 MaiZa do carMo dE liMa 060.761.382-38 r$1.212,00
706 MaNoEl dE aZEVEdo alVarENGa 354.886.542-91 r$1.212,00
707 MaNoEl da coNcEicao GoMES loBaTo 183.903.232-49 r$1.212,00
708 MaNoEl da SilVa frEiTaS 072.241.332-72 r$1.212,00

709 MaNoEl dE JESUS da SilVa dE caSTro 184.473.092-15 r$1.212,00

710 MaNoEl dE JESUS PaiXao lira 879.671.032-20 r$1.212,00

711 MaNoEl dE SoUZa PaSTaNa 838.775.682-20 r$1.212,00

712 Marcia BriTo da SilVEira 050.896.652-30 r$1.212,00
713 Marcia SoUZa PErEira 869.233.312-34 r$1.212,00
714 MarciaNE doS SaNToS riBEiro 046.361.762-27 r$1.212,00
715 Maria aBiGail fErrEira rodriGUES 000.605.882-50 r$1.212,00
716 Maria aNToNia dE oliVEira 768.810.752-00 r$1.212,00
717 Maria aSSUNÇao da SilVa 168.054.882-49 r$1.212,00
718 Maria BENEdiTa PiNHEiro BaliEiro 552.918.722-68 r$1.212,00
719 Maria cÉlia BraZÃo dE aBrEU 757.363.902-30 r$1.212,00
720 Maria ciBEliNa oliVEira doS SaNToS 008.865.342-08 r$1.212,00
721 Maria da coNcEiÇao SilVa doS SaNToS 442.093.552-91 r$1.212,00
722 Maria daS GraÇaS rodriGUES dE aBrEU 325.250.602-53 r$1.212,00
723 Maria dE faTiMa BarBoSa 741.360.462-00 r$1.212,00
724 Maria dE faTiMa doS SaNToS araUJo 300.570.942-68 r$1.212,00
725 Maria dE faTiMa doS SaNToS BENTES 000.471.092-46 r$1.212,00
726 Maria dE NaZarE loPES 359.032.602-68 r$1.212,00
727 Maria dE NaZarE PENa ViEGaS 325.310.602-00 r$1.212,00
728 Maria dE NaZarE SilVa dE JESUS 601.636.822-91 r$1.212,00
729 Maria diNa do aMaral ToScaNo 998.802.292-15 r$1.212,00
730 Maria do carMo SoarES ViEira 773.795.192-04 r$1.212,00
731 Maria do Socorro doS aNJoS SENa 358.793.192-53 r$1.212,00
732 Maria do Socorro fErrEira dE aBrEU 002.167.692-56 r$1.212,00
733 Maria do Socorro MoUra coSTa 755.388.222-49 r$1.212,00
734 Maria do Socorro SilVa araUJo 825.750.882-91 r$1.212,00
735 Maria doMiNGaS da SilVa 358.222.282-91 r$1.212,00
736 Maria EdNa PiNHEiro dE BriTo 925.550.122-49 r$1.212,00
737 Maria fraNciSca dE SoUSa EVaNGEliSTa 000.320.092-24 r$1.212,00
738 Maria fraNciSca dUTra do NaSciMENTo 354.883.442-68 r$1.212,00
739 Maria GorETH da coSTa oliVEira 354.927.672-91 r$1.212,00
740 Maria GracilMa doS aNJoS 849.315.402-44 r$1.212,00
741 Maria HElENa doS SaNToS SoUZa 670.909.742-00 r$1.212,00
742 Maria iNalda SaNTaNa loBaTo 003.367.072-23 r$1.212,00
743 Maria iNÊS dUarTE dE SoUZa 788.257.842-87 r$1.212,00
744 Maria iraNilda fErrEira GoNcalVES 387.862.222-87 r$1.212,00
745 Maria iraNilda PaiVa MoNTEiro 774.355.082-68 r$1.212,00
746 Maria iVaNEidE MoNTEiro da SilVa 325.307.572-91 r$1.212,00
747 Maria iVaNEidE NaSciMENTo da coSTa 746.763.502-87 r$1.212,00
748 Maria iVoNETE dE SoUZa BarrETo 003.083.592-59 r$1.212,00
749 Maria iVoNETH dE SoUSa roMaNo 367.098.242-68 r$1.212,00
750 Maria JoSE fErrEira BarBalHo 552.920.622-00 r$1.212,00
751 Maria JUlia dUarTE doS SaNToS 757.783.602-82 r$1.212,00
752 Maria lUcia lacErda SoarES 603.081.412-53 r$1.212,00
753 Maria odila cHaVES GUiMaraES 007.532.982-44 r$1.212,00
754 Maria PErEira aParaHi 872.859.592-00 r$1.212,00
755 Maria raiMUNda dE SoUZa araUJo 968.367.762-20 r$1.212,00
756 Maria raiMUNda MorEira fErrEira 787.038.082-20 r$1.212,00
757 Maria raiMUNda PErEira do SaNToS 004.946.342-00 r$1.212,00
758 Maria rEdilETE dE MoraiS 844.849.772-49 r$1.212,00
759 Maria riTa TElES fErrEira 366.043.642-91 r$1.212,00
760 Maria rodriGUES dE SoUZa 568.795.042-72 r$1.212,00
761 Maria roSa raMoS da coSTa 740.814.622-91 r$1.212,00
762 Maria SaNcHES dE SoUSa 742.357.102-49 r$1.212,00
763 Maria SaNToS dE SoUSa 235.099.372-87 r$1.212,00
764 Maria Zila MoNTEiro doS SaNToS 910.401.912-15 r$1.212,00
765 MariNETE foNSEca doS SaNToS 762.119.832-04 r$1.212,00
766 MariNETE loPES dE liMa 292.577.942-53 r$1.212,00
767 Mario do carMo da GaMa NoGUEira 761.415.782-68 r$1.212,00
768 MariZETE PalHETa PirES 325.309.782-04 r$1.212,00
769 MarTHa dE SoUZa araUJo 951.791.272-20 r$1.212,00
770 MarTiNHa SoarES ViEira 861.379.802-00 r$1.212,00
771 MarTiNiaNo NaZarE dE SoUZa MEirElES 049.194.912-04 r$1.212,00
772 MaTHEUS doS SaNToS SilVa 070.507.292-48 r$1.212,00
773 MaXiMo aSSUNÇÃo loPES 869.231.702-06 r$1.212,00
774 MaYEllE GUioMarÃES da SilVa 083.549.452-78 r$1.212,00
775 MaYllaNa BENTES BaliEiro 707.144.882-59 r$1.212,00

776 MaYra SaNToS da SilVa 050.286.952-61 r$1.212,00

777 MaYSoN PaNToJa dE liMa 701.057.722-67 r$1.212,00

778 MEirE BarBoSa da SilVa 831.982.452-49 r$1.212,00
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779 MicHaila MorEira dE SoUSa 030.023.822-30 r$1.212,00
780 MiKEllE MorEira dE SoUSa SilVa 020.597.142-30 r$1.212,00
781 MilENa SErra doS PaSSoS 042.291.152-61 r$1.212,00
782 MirEliS caSTro PirES 020.454.172-71 r$1.212,00
783 MoiSES da SilVa Sarraf 780.782.532-49 r$1.212,00
784 NaTaliNo GoMES dE oliVEira 058.633.142-57 r$1.212,00
785 NaZiENE PiNHEiro PaiXao 026.537.042-69 r$1.212,00
786 NEci dUarTE NaSciMENTo 358.219.652-68 r$1.212,00
787 NEidE BarroSo doS SaNToS 848.381.162-68 r$1.212,00
788 NEli SilVEira da coSTa 000.082.942-08 r$1.212,00
789 NEUZaNETE coSTa doS SaNToS 942.474.472-20 r$1.212,00
790 Nilda dUarTE coElHo 518.634.132-00 r$1.212,00
791 NoEMia BarBoSa PErEira 469.839.702-25 r$1.212,00
792 ocYlENi raMoS da coSTa 800.566.282-34 r$1.212,00
793 odilEia SaNToS dE SoUZa 671.968.702-63 r$1.212,00
794 odiNEia PalHETa PirES 005.208.382-97 r$1.212,00
795 oNEidE BENTES MENEZES 000.071.202-73 r$1.212,00
796 oNEidE SoUSa dUarTE 365.842.152-53 r$1.212,00
797 oracilda dE oliVEira alVES 325.298.302-82 r$1.212,00
798 oScariNa dE liMa dE JESUS 675.401.202-15 r$1.212,00
799 oSValdiNa fErrEira do aMaral 012.347.622-42 r$1.212,00
800 oZElaNa coSTa BarBoSa 047.460.552-38 r$1.212,00
801 oZilENE SaNToS daS MErcES 008.738.852-95 r$1.212,00
802 oZiNEidE da coSTa fErrEira 914.063.312-87 r$1.212,00
803 PEdro GoMES da coSTa 157.464.612-53 r$1.212,00
804 PoliaNa caETaNo dE caSTro 069.029.342-90 r$1.212,00
805 PoliaNE aSSUNcao loPES 058.141.092-03 r$1.212,00
806 QUEciaNE alBUQUErQUE BElMiro 019.000.762-17 r$1.212,00
807 rafaEl coSTa da coSTa 052.997.372-38 r$1.212,00
808 rafaEla fErrEira rocHa 866.685.362-04 r$1.212,00
809 rafaEla fUrTado dE oliVEira 044.480.772-17 r$1.212,00
810 railaNE aBrEU dE SoUSa 058.413.762-17 r$1.212,00
811 raiMUNda aSSUNcao loPES 169.233.402-68 r$1.212,00
812 raiMUNdo dE caSTro EVaNGEliSTa 183.894.572-53 r$1.212,00
813 raiMUNdo fErrEira PaiVa 903.871.802-06 r$1.212,00
814 raiMUNdo NoNaTo da SilVa caSTro 358.794.082-72 r$1.212,00
815 raiMUNdo NoNaTo raMoS PaiXÃo 358.853.782-15 r$1.212,00
816 raiNara SilVa doS SaNToS 047.840.002-08 r$1.212,00
817 raQUEl do NaSciMENTo BarriGa 042.541.302-01 r$1.212,00
818 raYaNE BaliEiro PErEira 552.998.142-91 r$1.212,00
819 raYNEidE SaNToS cardoSo 051.923.142-24 r$1.212,00
820 rEGiNa PErEira BENicio 007.113.772-60 r$1.212,00
821 rEGiNElMa fErrEira carValHo 054.799.292-08 r$1.212,00
822 riTa HElENa rodriGUES dE BriTo 013.119.292-23 r$1.212,00
823 riZETH doS aNJo alVES 552.915.892-72 r$1.212,00
824 roSa Maria GoMES da SilVa 469.942.972-68 r$1.212,00
825 roSaliNa da SilVa SaNcHES 052.326.402-08 r$1.212,00
826 roSaNE da GaMa SoUSa 000.540.682-07 r$1.212,00
827 roSaNGEla Maria roQUE MoUrÃo 774.186.462-91 r$1.212,00
828 roSElMa dE SoUZa dE frEiTaS 036.208.512-98 r$1.212,00
829 roSiaNE doS SaNToS SErra 027.938.032-19 r$1.212,00
830 roSilda coSTa PErNa 007.398.562-78 r$1.212,00
831 roSilda dUarTE fErrEira 861.669.562-15 r$1.212,00
832 roSilENE caSTro PirES 701.056.862-63 r$1.212,00
833 roSilENE MarQUES dE araUJo 959.017.012-91 r$1.212,00
834 roSilENE SaNToS da SilVa 552.965.802-49 r$1.212,00
835 roSilENE SoarES PiNTo dE frEiTaS 956.295.052-20 r$1.212,00
836 roSiNETE dE caSTro SaNToS 743.536.592-00 r$1.212,00
837 rUBENS NaZarE SarGES SoUSa 741.254.512-49 r$1.212,00
838 SEBaSTiao aMaral BarroS 062.659.282-87 r$1.212,00
839 SaBriNa aMaral da SilVa 060.357.232-41 r$1.212,00
840 SaMaNda daS GraÇaS fEliX 040.248.252-24 r$1.212,00
841 SEBaSTiÃo PErNa BarroS 359.006.362-91 r$1.212,00
842 SElEidE BarBoSa do carMo 017.630.292-12 r$1.212,00

843 SErGiaNE fErrEira doS SaNToS 016.897.822-93 r$1.212,00

844 SHEila doS SaNToS SoUSa 017.607.532-11 r$1.212,00

845 SilVaNdro do carMo QUEiroZ 987.553.742-04 r$1.212,00

846 SilVaNE PaiVa dE SoUZa 553.010.882-20 r$1.212,00
847 SilViaNE liMa dE JESUS 011.346.652-88 r$1.212,00
848 SilViNa BarBoSa SoarES 007.035.302-67 r$1.212,00
849 SiMoNE da coSTa SaNTaNa 008.560.742-84 r$1.212,00
850 SiNaMara da SilVa aMaral 738.071.502-00 r$1.212,00
851 Socorro GoMES dE SoUZa 830.192.192-72 r$1.212,00
852 SolaNGE SilVa dE BriTo 003.224.712-57 r$1.212,00
853 SUElENE da SilVa GoMES 017.607.242-03 r$1.212,00
854 TacilENE dUarTE da SilVa 011.346.352-90 r$1.212,00
855 TaiS doS SaNToS SoUSa 067.452.722-45 r$1.212,00
856 TaMirES BaTiSTa loPES 035.272.372-67 r$1.212,00
857 TaMirES roMaNo dE SoUSa 029.704.502-40 r$1.212,00
858 TaNia rEGiNa BraZÃo 325.343.452-49 r$1.212,00
859 TaSSio lUiZ MorEira 062.357.162-57 r$1.212,00
860 TaTiaNE da SilVa coNcEiÇao 827.205.682-87 r$1.212,00
861 TaTiaNE doS SaNToS da SilVa 931.255.262-72 r$1.212,00
862 TaYElE rodriGUES da SilVa 090.162.372-59 r$1.212,00
863 TElMa SoUSa da SilVa 021.830.932-50 r$1.212,00
864 TErEZiNHa Maria aSSUNÇÃo loPES 014.433.012-13 r$1.212,00
865 UBiraNilda MoNTEiro dE SoUSa 956.769.532-68 r$1.212,00
866 ValdirENE MorEira doS SaNToS 861.669.642-34 r$1.212,00
867 ViToria oliVEira diaS 049.785.212-89 r$1.212,00
868 WALSELY ANTONIO ALMEIDA MAGALHAES 163.610.752-49 r$1.212,00
869 WELITON DOS SANTOS MALAQUIAS 062.903.162-22 r$1.212,00
870 WENDRIO KIVER DO AMARAL BARBOSA 045.142.282-14 r$1.212,00
871 WERVINGTON PETRICK PEREIRA SOUZA 098.782.502-02 r$1.212,00
872 WILBER LIMA DE FARIAS 051.982.442-36 r$1.212,00
873 WILMARA GONÇALVES LUZ 177.165.352-34 r$1.212,00
874 WUANNE PRISCILA BARBOSA TOSCANO 015.514.782-00 r$1.212,00
875 ZENaidE GoMES fErrEira 841.243.692-04 r$1.212,00
876 adalGiSa da foNSEca MacHado 169.242.402-59 r$1.212,00
877 adElY SoUSa da SilVa 835.000.302-20 r$1.212,00
878 adil PaiVa SilVa 006.952.142-50 r$1.212,00
879 adilENa fErrEira doS SaNToS 867.921.722-00 r$1.212,00
880 adria NildE coSTa frEiTaS 064.211.532-08 r$1.212,00
881 adriaNa dE caSTro fraNca 537.434.662-87 r$1.212,00
882 adriaNE doS SaNToS aNdradE 054.667.622-70 r$1.212,00
883 adriaNo da SilVa MarQUES 701.072.802-05 r$1.212,00
884 adriElE doS SaNToS SilVa 029.964.792-70 r$1.212,00
885 adriElE foNSEca dE aZEVEdo 019.344.952-80 r$1.212,00
886 aElSoN fErrEira da SilVa 553.041.332-34 r$1.212,00
887 alBErSoN PErEira aBrEU 059.041.952-81 r$1.212,00
888 alBErTiNa raMoS PaiXao 744.171.342-00 r$1.212,00
889 alciaNE doS SaNToS BraZao 964.266.322-87 r$1.212,00
890 alcriNEia daS dorES liMa rocHa 515.512.682-72 r$1.212,00
891 alda Maria BarBoSa riBEiro 354.903.302-87 r$1.212,00
892 aldENir fErrEira da SilVa 004.019.392-60 r$1.212,00
893 aldENira doS SaNToS oliVEira 020.820.882-86 r$1.212,00
894 aldEriNa SoarES daS GraÇaS 514.700.552-87 r$1.212,00
895 aldriENE dE liMa PErEira 033.574.282-37 r$1.212,00
896 alESSaNdra BENTES loPES 732.174.412-49 r$1.212,00
897 alESSaNdra fUrTado dE oliVEira 005.093.012-58 r$1.212,00
898 alESSaNdra QUEiroZ MErcES 944.983.422-91 r$1.212,00
899 alEX SaNToS dE SoUSa 053.134.432-08 r$1.212,00
900 alTENor SoarES da SilVa 013.064.324-64 r$1.212,00
901 alTiNo caldEira doS SaNToS QUiNTaS 802.760.832-53 r$1.212,00
902 aMaNda TriNdadE da coSTa 058.876.512-02 r$1.212,00
903 aMarildo MoNTEiro da coSTa 542.330.702-34 r$1.212,00
904 aNa clEia diaS ViaNa 795.543.932-53 r$1.212,00
905 aNa cliria GoMES doS SaNToS 719.801.992-72 r$1.212,00
906 aNa criSTiNa PaNToJa cardoSo 388.856.892-72 r$1.212,00
907 aNa criSTiNa TENorio ViEira 913.050.632-87 r$1.212,00
908 aNa flaVia doS SaNToS fariaS 058.178.902-40 r$1.212,00
909 aNa lUcia GoNcalVES fErrEira 325.323.342-15 r$1.212,00

910 aNa Maria MarQUES doS SaNToS 868.433.462-00 r$1.212,00

911 aNa PaUla aBrEU PiNHEiro 015.404.942-50 r$1.212,00

912 aNalicE riBEiro VaZ 009.901.972-80 r$1.212,00



62  diário oficial Nº 34.994 Sexta-feira, 03 DE JUNHO DE 2022

913 aNdErSoN PErNa ViaNa 057.949.292-35 r$1.212,00
914 aNdErSoN ViEira MarTiNS 612.965.032-91 r$1.212,00
915 aNdrE raBElo da SilVa 660.644.902-25 r$1.212,00
916 aNdrEia MarTiNS alVarENGa 720.741.752-72 r$1.212,00
917 aNdrESoN caMPElo SoUSa 026.859.072-97 r$1.212,00
918 aNdrEY riBEiro coSTa 050.235.702-90 r$1.212,00
919 aNdriEllY dE frEiTaS BraNdao 032.556.642-92 r$1.212,00
920 aNGEla dE NaZarE MENdES foNSEca 993.177.022-87 r$1.212,00
921 aNGElY lUZ dE frEiTaS liMa 000.487.832-93 r$1.212,00
922 aNToNio BorGES caldEira 474.753.742-20 r$1.212,00
923 aNToNio carloS fErrEira dE SoUSa 580.957.052-68 r$1.212,00
924 aNToNio JorGE lacErda rodriGUES 004.221.982-50 r$1.212,00
925 aNToNio PacHEco MarQUES 524.771.852-68 r$1.212,00
926 aNToNio rUf do NaSciMENTo GoMES 171.618.602-10 r$1.212,00
927 aNToNio SErGio PaNToJa dE oliVEira 709.485.202-99 r$1.212,00
928 ariaNE ViaNa dE BriTo 057.884.912-74 r$1.212,00
929 arlEM PalHETa da SilVa 854.292.282-49 r$1.212,00
930 arlENE coNcEicao SilVa 047.099.902-04 r$1.212,00
931 BEaTriZ dE JESUS SoUSa 783.041.302-97 r$1.212,00
932 BEaTriZ PEdroSo MENdES 027.969.402-41 r$1.212,00
933 BEMErSoN JUNior dE SoUZa aSSUNÇÃo 003.202.222-09 r$1.212,00
934 BENEdiTa cardoSo liMa 714.934.502-63 r$1.212,00
935 BENEdiTa daS MErcÊS SoUSa 359.038.562-68 r$1.212,00
936 BENEdiTa dE faTiMa MENEZES da SilVa 702.439.722-53 r$1.212,00
937 BENEdiTa diaS liMa 005.564.442-21 r$1.212,00
938 BENEdiTa lUZiNEidE doS SaNToS 001.347.492-86 r$1.212,00
939 BENEdiTa MENdES MoUra 010.590.542-99 r$1.212,00
940 BENEdiTa raiNEidE doS SaNToS GoNÇalVES 003.068.742-02 r$1.212,00
941 BENEdiTa rEMilda liMa da SilVa 632.417.812-91 r$1.212,00
942 BENEdiTa SaNToS da coSTa 740.052.602-25 r$1.212,00
943 BENEdiTo dE aBrEU PaiXÃo 748.170.782-00 r$1.212,00
944 BENEdiTo do Socorro da SilVa loPES 997.847.262-20 r$1.212,00
945 BENEdiTo foNSEca liMa 009.167.482-43 r$1.212,00
946 BENEdiTo NaZarÉ doS SaNToS 019.950.752-05 r$1.212,00
947 BENEdiTo roNald alVarENGa Baia 707.044.572-53 r$1.212,00
948 BENilda dE oliVEira da GaMa 044.322.592-30 r$1.212,00
949 BErENicE lacErda fUrTado 715.586.162-68 r$1.212,00
950 BErNadETH SilVa doS SaNToS 741.808.002-68 r$1.212,00
951 BriGida PiNHEiro doS SaNToS 062.174.382-83 r$1.212,00
952 BrUNa dE PaUla NoGUEira QUiNTaNilHa 048.541.722-74 r$1.212,00
953 caNdida MarGarETE NUNES daVi 038.449.042-55 r$1.212,00
954 carlEaNdra ViaNa do NaSciMENT0 060.520.032-78 r$1.212,00
955 carloS alBErTo dE araGao dE liMa 169.230.142-04 r$1.212,00
956 carloS alBErTo GoMES SErrao 002.561.592-03 r$1.212,00
957 caroliNE fUrTado aMaral 048.918.062-06 r$1.212,00
958 caTariNa MarQUES doS SaNToS 002.394.402-18 r$1.212,00
959 cEliaNE SilVa da SilVa 978.947.452-00 r$1.212,00
960 cEliNa NaSciMENTo dE oliVEira 012.479.602-85 r$1.212,00
961 cEliTa MENdES da SilVa 007.416.432-51 r$1.212,00
962 cHaYaNNY fErrEira dE SoUZa 969.037.752-34 r$1.212,00
963 cicEro ViEira fEiToSa 909.404.822-15 r$1.212,00
964 cidNEia carValHo da foNSEca 017.608.032-51 r$1.212,00
965 claUdEcY da coSTa fUrTado 917.158.732-20 r$1.212,00
966 claUdETE loPES NaSciMENTo 956.872.202-59 r$1.212,00
967 cláUdia MarQUES doS SaNToS 012.079.222-26 r$1.212,00
968 claUdiaNE SaNToS coSTa 049.484.383-75 r$1.212,00
969 clEiaNE BarroSo doS SaNToS 027.931.872-32 r$1.212,00
970 KirlENE ToScaNo dUarTE 031.088.542-67 r$1.212,00
971 clEiSla doS SaNToS dE BriTo 056.308.632-74 r$1.212,00
972 clEiToN SoUSa dE JESUS 071.336.272-30 r$1.212,00
973 clEiViaNE PaiVa da SilVa 059.194.692-00 r$1.212,00
974 clEo fUrTado oliVEira 954.504.752-68 r$1.212,00
975 clEoliaNE fErrEira BENTES 830.197.902-04 r$1.212,00

976 clEoMar GoME dE aBrEU 818.456.692-15 r$1.212,00

977 clESio da SilVa ViaNa 583.424.862-49 r$1.212,00

978 clÉSio dE JESUS MUNiZ daS GraÇaS 470.145.982-87 r$1.212,00

979 clEYlaNE loUrEiro loPES 005.248.882-99 r$1.212,00

980 clodoViS MorEira do SaNToS 821.969.582-04 r$1.212,00
981 coNcEicao BarBoSa BENaioN 819.168.412-87 r$1.212,00
982 criSTiaNE PalHETa da crUZ 763.263.732-04 r$1.212,00
983 daiaNa QUEiroZ dE caSTro 017.567.872-39 r$1.212,00
984 daiaNE da coSTa roMaNo 775.146.372-49 r$1.212,00
985 daiaNE MaTiaS da coSTa 701.118.612-33 r$1.212,00
986 dalciENE PErNa doS SaNToS 017.607.612-30 r$1.212,00
987 dalVaNETE frEiTaS coSTa 285.679.942-68 r$1.212,00
988 daNiEl frEiTaS caldEira 763.734.952-72 r$1.212,00
989 daNiEla liMa dE oliVEira 015.646.892-12 r$1.212,00
990 daNiElE dE oliVEira SoUZa 020.068.112-58 r$1.212,00
991 daNiElE MUNiZ liMa 005.515.022-58 r$1.212,00
992 daNiElE SaNToS dE NaZarE 009.462.232-97 r$1.212,00
993 dariaNE PaiVa SoUZa 020.789.642-98 r$1.212,00
994 daYaNE MENdES do NaSciMENTo 972.953.372-53 r$1.212,00
995 daYaNE PalHETa PErNa 017.132.762-40 r$1.212,00
996 daYaNE SaNToS loPES 000.104.282-32 r$1.212,00
997 dEBora dUarTE BraGa 018.664.152-47 r$1.212,00
998 dEBora SaNToS dE NaZarÉ 024.179.172-38 r$1.212,00
999 dElicE raMoS dE SoUZa 875.048.042-15 r$1.212,00
1000 dElSoN MarloN MarQUES dorNElaS 415.718.602-82 r$1.212,00

Valor ToTal r$1.212.000,00

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: 807781

desiGNar FiscaL de coNtrato

eXtrato da Portaria N°093/iN/coNtrato, 
de 31 de Maio de 2022

Exercício: 2022
Processo no: 2022/281280
contrato n°029/2021
fiscal Suplente Substituído do contrato: 3°SGT HErBErT carloS liNo 
BarroS, Mf: 57173950/1.
fiscal Suplente Substituto do contrato: MaJ QoBM carloS aUGUSTo Sil-
Va SoUTo, Mf: 5602661-1.
objeto: o fornecimento de material de expediente.
Valor: r$ 889,00 (oitocentos e oitenta e nove reais).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e
de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: VS dElGado coMErcio dE arTiGoS dE EScriTÓrio EirEli.
cNPJ: 12.665.218/0001-44
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 807914
eXtrato da Portaria N°090/iN/coNtrato, 

de 31 de Maio de 2022
Exercício: 2022
Processo no: 2022/281280
contrato n°027/2022
fiscal Suplente Substituído do contrato: 3°SGT HErBErT carloS liNo 
BarroS, Mf: 57173950/1.
fiscal Suplente Substituto do contrato: ST rr carloS alBErTo da SilVa 
BarroS, Mf: 3389154/11.
objeto: o fornecimento de material de expediente.
Valor: r$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e
de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS lTda
cNPJ: 07.041.480/0001-88
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 807901
eXtrato da Portaria N°091/iN/coNtrato, 

de 31 de Maio de 2022
Exercício: 2022
Processo no: 2022/1210807
contrato n°109/2021
fiscal Suplente Substituído do contrato: 3°SGT HErBErT carloS liNo 
BarroS, Mf: 57173950/1.
fiscal Suplente Substituto do contrato: ST rr carloS alBErTo da SilVa 
BarroS, Mf: 3389154/11.
objeto: aquisição de aramário de aço com 8 portas para atender as de-
mandas das unidades do cBMPa, situadas
na região Metropolitana de Belém e interior.
Valor: r$ 1.031.300,00 (Um milhão, trinta e um mil e trezentos reais).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e
de seus termos aditivos, quando houver.
Contratada: WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA.
cNPJ: 05.634.834/0001-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 807912
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eXtrato da Portaria N°092/iN/coNtrato, 
de 31 de Maio de 2022

Exercício: 2022
Processo no: 2022/281280
contrato n°028/2022
fiscal Suplente Substituído do contrato: 3°SGT HErBErT carloS liNo 
BarroS, Mf: 57173950/1.
fiscal Suplente Substituto do contrato: MaJ QoBM carloS aUGUSTo Sil-
Va SoUTo, Mf: 5602661-1.
objeto: o fornecimento de material de expediente.
Valor: r$ 2.863,50 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta 
centavos).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e
de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: f f dE alENcar EirEli
cNPJ: 09.165.782/0001-93
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 807922

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo de ProtocoLo Nº 805966 
data: 31/05/2022

coNtrato N° 062/2022
onde se lê: 
contrato n°052/2022
fiscal do contrato: 2° TEN QoBM fábio aleixo Melo da Silva
Leia-se:
contrato n°062/2022
fiscal do contrato: 2° TEN QoBM Evandro fábio aleixo Melo da Silva

Protocolo: 807784

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do 2°terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
N° 260/2020

data de assinatura: 31/05/2022
objeto: o reajuste do contrato n°260/2020, de acordo com o Índice Na-
cional de Preços ao consumidor – iNPc, no valor de r$ 3.112.275,06 (três 
milhões, cento e doze mil, duzentos e setenta e cinco reais e seis centa-
vos), que atualmente possui o valor de r$ 5.475.544,20 (cinco milhões, 
quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e 
vinte centavos) e com o referido reajuste passará a ser de r$ 8.587.819,26 
(oito milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e dezenove reais 
e vinte e seis centavos).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101006355
funcional Programática: 06.182.1502.8825
Elemento de despesa: 339033 
Plano interno: 1050008825c
contratada: UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS S.a
cNPJ: 02.491.558/0001-42
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 808115

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicada: soUsa & assis coMÉrcio VareJista 
de ÁGUa Ltda Me, 

cNPJ: 15.207.445/0001-14
representante legal: fábio fernando feitosa de Souza
Endereço: Estrada do icuí Guajará, n° 10, residencial Park das laranjeiras, 
Bairro: icuí Guajará, ananindeua/Pa.
E-mail: sousaeassis@gmail.com
considerando a inexecução parcial do objeto do contrato nº 120/2018 – 
cBMPa, celebrado com a empresa SoUSa & aSSiS coMÉrcio VarEJiSTa 
dE áGUa lTda ME, o cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa, co-
mandante-Geral e coordenador Estadual de defesa civil, dentro de suas 
atribuições legais, resolve NoTificar Por daNoS caUSadoS ao Erário 
PÚBlico, conforme se segue:
a EMPrESa SoUSa & aSSiS coMÉrcio VarEJiSTa dE áGUa lTda ME, 
assinou o contrato em 21/06/2018, com o corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará – cBMPa, cujo o objeto é coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada No forNEciMENTo dE áGUa MiNEral NaTUral, que visa 
atender às necessidades do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.
diante de todo exposto, o cBMPa, NoTifica a EMPrESa SoUSa & aSSiS 
coMÉrcio VarEJiSTa dE áGUa lTda ME, visando a reparação de danos 
à administração Pública. ocorre que após período auditagem interna pela 
comissão Permanente de controle interno – cPci do cBMPa, foi com-
provado que houve o pagamento duplicado da nota fiscal n°1652, como 
consta na solicitação de ação corretiva Sac 001/2021, de 11 de janeiro 
de 2011, após a referida verificação foram realizadas várias tentativas de 
contato com a coNTraTada por telefone e whatsapp, a mesma solicitou 
tempo para que pudesse resolver a situação e alegou dificuldades devido a 
pandemia de coVid-19, no entanto, até o presente momento a coNTra-
Tada não compareceu a diretoria de finanças do cBMPa, para tratar do 

estorno da nota fiscal no valor de R$ 5.580,00 (Cinco mil e quinhentos e 
oitenta reais), tampouco respondeu os e-mails os quais solicitaram defesa 
prévia por parte da coNTraTada. 
A falta de defesa por parte da notificada, a apresentação fora do prazo 
concedido ao caso seja a mesma julgada administrativamente improce-
dente implicará na aplicação das penalidades previstas na lei federal N° 
8.666/93, às quais a coNTraTaNTE e coNTraTada estão sujeitas. 
Dessa forma, fica notificada a empresa para que no prazo de 72 horas, a 
contar do recebimento desta notificação, entregue o material, conforme o 
contrato n° 120/2018, caso contrário, serão aplicadas todas as penalidades 
pertinentes, conforme a lei federal nº 8.666/93. ademais, disponibiliza-
mos os contatos abaixo:
E-mail do Subdiretor de apoio logístico: subdalcbmpa@gmail.com, E-mail 
do Setor de contratos: contratoscbmpa@gmail.com, Telefone da diretoria 
de apoio logístico: (91) 98899-6316. 

Protocolo: 808165
NotiFicada: rNB FiGUeiredo serViÇos 

e coMÉrcio eireLi, 
cNPJ: 33.586.851/0001-17.
representante legal: Sr. raimundo Natalino Barbosa figueiredo
Endereço: rua antônio Everdosa a, N° 437, Bairro: Pedreira
E-mail: rnatalino15@gmail.com
considerando a inexecução parcial do objeto do contrato nº 120/2021 – 
cBMPa, celebrado com a empresa rNB fiGUEirEdo SErViÇoS E coMÉr-
cioEirEli, o cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa, comandante-
Geral e coordenador Estadual de defesa civil, dentro de suas atribuições 
legais, resolve NoTificar PEla NÃo ENTrEGa do oBJETo, conforme se 
segue: a EMPrESa rNB fiGUEirEdo SErViÇoS E coMÉrcio EirEli, as-
sinou o contrato em 14/12/2021, com o corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará – cBMPa, cujo o objeto é aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS ao 
GaBiNETE do coMaNdo GEral, No ÂMBiTo do corPo dE BoMBEiroS 
MiliTar do Pará, que visa atender às necessidades do corpo de Bombei-
ros Militar do Estado do Pará. diante de todo exposto, o cBMPa, NoTifica 
a EMPrESa rNB fiGUEirEdo SErViÇoS E coMÉrcio EirEli, uma vez 
que a empresa solicitou o cancelamento da nota de empenho em ofício no 
dia 25/02/2022, em decorrência do prazo fornecido no contrato ser de 30 
(dias) e assim implicarem nas festas e recessos de fim de ano.
A CONTRATADA também afirma que o responsável pelo contrato estava de 
férias no período, outrossim, a empresa alegou houve um aumento de 40 
% no valor do objeto e que o tapete solicitado (tapete 450x350) neste ta-
manho só se confecciona na fábrica e por encomenda, e o prazo de entrega 
é de 40 (quarenta) dias úteis, prazo este determinado pela própria fábrica, 
dessa forma, a coNTraTada não conseguiu atender a entrega do objeto 
solicitado. A falta de defesa por parte da notificada, a apresentação fora do 
prazo concedido ao caso seja a mesma julgada administrativamente im-
procedente implicará na aplicação das penalidades previstas na lei federal 
N° 8.666/93, às quais a coNTraTaNTE e coNTraTada estão sujeitas. 
Dessa forma, fica notificada a empresa para que no prazo de 72 horas, a 
contar do recebimento desta notificação, entregue o material, conforme o 
contrato n° 120/2021, caso contrário, serão aplicadas todas as penalidades 
pertinentes, conforme a lei federal nº 8.666/93. ademais, disponibiliza-
mos os contatos abaixo: E-mail do Subdiretor de apoio logístico: subdal-
cbmpa@gmail.com, E-mail do Setor de contratos: contratoscbmpa@gmail.
com, Telefone da diretoria de apoio logístico: (91) 98899-6316.

Protocolo: 807988

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

BeLÉM-Pa, QUiNta-Feira, 26 de Maio de 2022.
Portaria N.º 086/2022-dGPc/diVersos 

a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE: 
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor aUGUSTo ViNÍ-
ciUS riBEiro BarroS, chefe de Serviço, matrícula n°5904208/3, para 
acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 175/2022 – Pc/
PA, firmado com a EMPRESA TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES 
lTda, cNPJ nº 28.800.572/0001-74, cujo objeto é a contratação de li-
cença de software de desenvolvimento, e no seu impedimento o servidor 
lUiZ roolSEVErT MaciEl fErrEira, assistente administrativo, matrícu-
la n°73423/1, que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, 
no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término 
da vigência contratual.
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iI – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa

Protocolo: 807869
BeLÉM-Pa, QUiNta-Feira, 26 de Maio de 2022.

Portaria N.º 083/2022-dGPc/diVersos 
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE: 
i – rEVoGar os termos da Portaria n°094/2021 – dGPc/diVErSoS, de 
23/06/2021, que designou a servidora lUciENE cordEiro dE BriTo, 
delegado de Polícia civil, matrícula n° 5409420, para acompanhar como 
FISCAL a execução do Contrato nº 037/2021 –PC/PA, firmado com a Sra. 
lUaNa dE caSSia rodriGUES doria, cPf n° 939.278.352-34, e no seu 
impedimento a servidora aNa rEGiNa carValHo riBEiro, investigador 
de Polícia civil, matrícula n° 5617693.
II – DESIGNAR nos termos da Lei n° 8666/93 o servidor ALEXANDRE WAG-
NEr GoMES loPES, delegado de Polícia civil, matrícula n°5913818/1, 
para acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 037/2021 – Pc/
PA, firmado com o Sra. LUANA DE CASSIA RODRIGUES DORIA, CPF n° 
939.278.352-34, cujo objeto é a locação de imóvel situado no endereço 
Av. José Rodrigues dos Santos, n°88, bairro Benfica, no Município de Bene-
vides, e no seu impedimento a servidora aNa rEGiNa carValHo riBEiro, 
investigador de Polícia civil, matrícula n° 5617693, que assistirá o referido 
contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado 
do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Polícia civil/Pa

Protocolo: 807824
BeLÉM-Pa, QUiNta-Feira, 26 de Maio de 2022.

Portaria N.º 085/2022-dGPc/diVersos 
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;

coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE: 
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor KlElToN MaMEd 
dE fariaS, delegado de Polícia civil, matrícula n°5206359/2, para acom-
panhar como FISCAL a execução do Contrato nº 183/2022 – PC/PA, firma-
do com a EMPRESA R R SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, 
cNPJ nº 27.492.080/0001-04, cujo objeto é a contratação de licença de 
software de desenvolvimento, e no seu impedimento o servidor SÉrGio 
dE oliVEira dUarTE, Escrivão de Polícia de civil, matrícula n°5232910/1, 
que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito 
da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término da vigência 
contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa

Protocolo: 807867
BeLÉM-Pa, QUiNta-Feira, 26 de Maio de 2022.

Portaria N.º 084/2022-dGPc/diVersos 
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial.
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE: 
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor alTEMir NUNES 
PacHEco, Escrivão de Polícia civil, matrícula n°5232120/1, para acompa-
nhar como FISCAL a execução do Contrato nº 182/2022 – PC/PA, firmado 
com a EMPRESA WORKWARE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 
11.185.999/0001-07, cujo objeto é a contratação de licença de software 
de desenvolvimento, e no seu impedimento o servidor aUGUSTo ViNÍciUS 
riBEiro BarroS, chefe de Serviço, matrícula n°5904208/3, que assistirá 
o referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil 
do Estado do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa

Protocolo: 807829
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POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

iNstaUraÇÃo da siNdicÂNcia disciPLiNar Nº 001/2022
Portaria N.º 007/2022 – correGedoria da PcP, de 02 junho de 2022. 
a corregedora da PcP, usando das atribuições legais que lhe são conferidas 
pela lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021. coNSidEraNdo que é 
dever deste setor correicional promover a sua apuração imediata, nos 
termos do art. 199 da lei 5810 de 24 de janeiro de 1994. coNSidEraNdo 
os termos do art. 10 da lei 8745/1993. coNSidEraNdo o parecer jurídico 
de conformidade às fls.09/11 CONSIDERANDO o despacho da Corregedora 
às fls. 15. RESOLVE: Art. 1º. INSTAURAR a Sindicância Disciplinar nº. 
001/2022 em face do servidor para apurar os fatos constantes no processo 
e-Protocolo 2022/590404.art. 2º – dESiGNar o motorista Nilson Mesquita 
dias, matrícula funcional nº 57195133/ 1 e o assistente administrativo 
alberto Nunes Neto, matrícula funcional nº 57207439/1, todos ocupantes 
de cargo efetivo, para sob a presidência do primeiro, constituírem a 
comissão de sindicância disciplinar nº 001/2022, em face do servidor 
conforme despacho. art. 3º – fixar para conclusão dos trabalhos, o 
prazo de 30 (trinta) dias úteis, admitida a prorrogação por igual prazo ou 
a continuidade excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir 
o esclarecimento dos fatos, com envio do relatório final a autoridade 
julgadora. art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor, na data da publicação. 
registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa 
GUERRA Corregedora da Polícia Científica do Pará.

Protocolo: 808180
iNstaUraÇÃo de aPUraÇÃo PreLiMiNar Nº 001/2022

Portaria N.º 010/2022 – correGedoria da PcP, de 02 junho de 2022. 
a corregedora da PcP, usando das atribuições legais que lhe são conferidas 
pela lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021. coNSidEraNdo que é 
dever deste setor correicional promover a sua apuração imediata, nos 
termos do art. 199 da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo 
as informações contidas no processo E-Protocolo n.º 2022/341220, da 
denúncia do suposto sumiço de material de Perícia no Núcleo avançado 
de abaetetuba. coNSidEraNdo o despacho da corregedora às folhas 
18.rESolVE: art. 1º. iNSTaUrar a apuração Preliminar nº. 001/2022 
para apurar os fatos constantes no processo e-Protocolo 2022/691577. art. 
2º – dESiGNar o servidor alberto Nunes Neto, assistente administrativo, 
Matrícula funcional 57207439/1, para presidir a apuração Preliminar nº. 
001/2022. art. 3º – fixar para conclusão dos trabalhos, o prazo de 30 
(trinta) dias uteis, admitida a prorrogação por igual prazo ou a continuidade 
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento 
dos fatos; art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor, na data da publicação. 
registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa 
GUERRA Corregedora da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 808192
Portaria N° 159/22-GaB/dGPcP de 02 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 oPEracioNal 
Período 20.05.2022 a 15.11.2022
JoSE coElHo SPaNNEr 
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 02 de Junho de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 808195
iNstaUraÇÃo da siNdicÂNcia acUsatÓria Nº 002/2022

PorTaria N.º 009/2022 – corrEGEdoria da PcP, de 02 junho de 2022. 
a corregedora da PcP, usando das atribuições legais que lhe são conferidas 
pela lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021. coNSidEraNdo que é 
dever deste setor correicional promover a sua apuração imediata, nos 
termos do art. 199 da lei 5810 de 24 de janeiro de 1994. coNSidEraNdo 
ofício nº43/2022 – dPcV. coNSidEraNdo o despacho da corregedora 
às fls 36. RESOLVE: Art. 1º. INSTAURAR a Sindicância Acusatória nº. 
002/2022 em face do servidor para apurar os fatos constantes no processo 
e-Protocolo 2022/691084. art. 2º – dESiGNar a servidora rejane Nazare 
cunha dorea, Perita criminal, matrícula funcional 771619/2, o assistente 
administrativo alberto Nunes Neto, matrícula funcional 57207439/1 
e Nilson Mesquita dias, Motorista, matrícula funcional 57195133/1, 
todos ocupantes de cargo efetivo, para sob a presidência do primeiro, 
constituírem a comissão de Sindicância acusatória nº 002/2022, em 
face do servidor conforme despacho. art. 3º – fixar para conclusão dos 

trabalhos, o prazo de 30 (trinta) dias úteis, admitida a prorrogação por 
igual prazo ou a continuidade excepcional do instrutório, sob motivação, 
para garantir o esclarecimento dos fatos, com envio do relatório final a 
autoridade julgadora. art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor, na data 
da publicação. registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE SilVa dE 
ANDRADE LIMA GUERRA Corregedora da Polícia Científica do Pará.

Protocolo: 808187

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 155/22-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 os termos do Processo n° 2021/1423868
coNSidEraNdo os termos da lei complementar n° 077/2011, de 
28.09.91, que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público.
r E S o l V E:  
contratar por tempo determinado no período de 03.06.2022 a 02.06.2023, 
aNdrESa caroliNE SaNToS da SilVa para exercer as funções do car-
go de auxiliar Técnico de Perícias, em caráter de substituição ao servidor 
SidNEi SilVa do NaSciMENTo não acarretando acréscimo de despesa ao 
erário, autorizada em 25.01.2022 através do Processo Nº 2021/1423868. 
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 31 de Maio de 2022. 
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 807782

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 039/2022 – PcP
oBJETo: o objeto do presente contrato na aquisição de Estações Periciais 
de Trabalho com alta capacidade para deep learning,para a renovação do 
parque tecnológico da Perícia criminal que atuam nas áreas de Perícias em 
Computação Forense e Audiovisual da Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 02/06/2022.
Valor: r$ 2.320.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte mil reais).
ViGÊNcia: 02/06/2022 a 01/06/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 033/2022 - PcP.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: fUNcioNal ProGraMaTi-
co:48101.19.571.1490.8929; PlaNo iNTErNo: 2070008929E; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 449052; foNTE:0124; aÇÃo: 270070.
coNTraTado: a empresa SYSTEcH SiSTEMaS E TEcNoloGia EM iNfor-
MÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.263.975/0001-09, CCSW, 
05-BlocoB1–loja 25/29/87/91/95 –Setor Sudoeste –Brasília/df, cEP 
70.680-550.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 807947
coNtrato Nº 040/2022 – PcP

oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição anual (2022) 
de materiais exclusivos da marca “Qiagen” para o laboratório de Genética 
Forense, desta Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 02/06/2022.
Valor: r$ 124.181,00 (cento e vinte e quatro mil, cento e oitenta e um 
reais).
ViGÊNcia: 02/06/2022 a 01/06/2023.
ModalidadE: inexigibilidade de licitação nº 004/2022 - PcP.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Pi: 1050008268c; foNTE: 0101; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; aÇÃo: 232423.
coNTraTado: a empresa QiaGEN BioTEcNoloGia BraSil lTda, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o n° 01.334.250/0003-92, com sede estabelecida 
à avenida Portugal 1100, parte c28 – Bairro: industrial – itapevi/SP, cEP 
06696-060.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 807948

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 023/2018 – cPcrc.
oBJETo do coNTraTo: o objeto do presente contrato consiste na pres-
tação de serviço especializado, para manutenção preventiva, corretiva e 
qualificação, com reposição de peças, consumíveis e cobertura de serviços 
totalmente integrada para todos os módulos que compõem os sistemas 
analíticos de equipamentos da marca life Technologies, para atendimento 
das necessidades desta Polícia Científica do Pará em conformidade com as 
condições da proposta constante nos autos do Processo nº 2018/42608.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorro-
gação da vigência do contrato administrativo, com início em 15/06/2022 e 
término em 14/06/2023. Bem como a alteração da denominação do centro 
de Perícias Científica “Renato Chaves” (CPC), que passa a denominar-se 
Polícia Científica do Pará (PcP), conforme a lei nº 9.382, de 16 de de-
zembro de 2021. E, supressão do item 2 da tabela descritiva do contrato, 
devido a descontinuidade do equipamento, conforme consta nos autos do 
processo.
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doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 858268; foNTE: 0101; NaTUrEZa da 
dESPESa: 339039; Pi: 1050008268c; aÇÃo: 232085.
coNTraTada: a empresa lifE TEcHNoloGiES BraSil coMÉrcio E iN-
dÚSTria dE ProdUToS Para BioTEcNoloGia lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 63.067.904/0002-35, com sede estabelecida à rua Breno ferraz 
do amaral, nº 390, Vila firminiano Pinto, São Paulo/SP, cEP 04124-020.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 807930

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 043/2022 - Pae - 2021/931969
objeto: aquisição de Munições para a realização de exames de Balística 
neste Núcleo de Balística Forense da Polícia Científica do Pará.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.
policiacientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 15 de junho de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 808485

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo Nº 2022/50155 / PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 037/2022/ PcePa

o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
(PaE nº 2022/50155), bem como as disposições do Edital de Pregão Ele-
trônico nº 037/2022 – PcEPa, que tem objeto a aquisição de Materiais para 
laboratório de Toxicologia e EfQP, rESolVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial: 

 eMPresas/ cNPJ iteNs VaLor totaL

1 coMErcial & SUPriMENToS riBEiro lTda
cNPJ Nº 03.638.381/0001-27

11, 12, 13, 14 
e 15.

r$ 11.295,00 (onze mil duzentos e noventa e cinco 
reais)

2 f cardoSo E cia lTda
cNPJ Nº 04.949.905/0001-63 09 r$ 1.918,00 (mil novecentos e dezoito reais)

3 orBiTaE diaGNoSTicoS lTda
cNPJ Nº 11.162.384/0001-65 16 e 18. r$ 180.357,50 (cento e oitenta mil trezentos e 

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

4 JoSE fErrEira da SilVa filHo
cNPJ Nº 14.067.722/0001-78

01, 02, 08, 10 
e 23.

r$ 123,226,72 (cento e vinte e três mil duzentos e 
vinte e seis reais e setenta e dois centavos)

5 M. f. PaSSaGli lTda
cNPJ Nº 21.407.647/0001-02

17, 19, 20, 21 
e 22 r$ 16.905,00 (dezesseis mil novecentos e cinco reais)

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que in-
teressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta 
Polícia Científica do Pará.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 808044

terMo de adJUdicaÇÃo
.

Processo Nº 2022/50155 / PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 037/2022/ PcePa

A Pregoeira Oficial designada pela Portaria nº 143/2022 de 19/05/2022– 
GaB/dG/cPcP, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, 
da lei 10.520/02), e após a constatação do cumprimento das exigências 
legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 037/2022 – PcEPa, que tem como 
objeto a aquisição de Materiais para laboratório de Toxicologia e EfQP, 
rESolVE:
i - adJUdicar os itens deste certame para as seguintes empresas:

 eMPresas/ cNPJ iteNs VaLor totaL

1 coMErcial & SUPriMENToS riBEiro lTda
cNPJ Nº 03.638.381/0001-27

11, 12, 13, 14 
e 15.

r$ 11.295,00 (onze mil duzentos e noventa e cinco 
reais)

2 f cardoSo E cia lTda
cNPJ Nº 04.949.905/0001-63 09 r$ 1.918,00 (mil novecentos e dezoito reais)

3 orBiTaE diaGNoSTicoS lTda
cNPJ Nº 11.162.384/0001-65 16 e 18. r$ 180.357,50 (cento e oitenta mil trezentos e 

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

4 JoSE fErrEira da SilVa filHo
cNPJ Nº 14.067.722/0001-78

01, 02, 08, 10 
e 23.

r$ 123,226,72 (cento e vinte e três mil duzentos e 
vinte e seis reais e setenta e dois centavos)

5 M. f. PaSSaGli lTda
cNPJ Nº 21.407.647/0001-02

17, 19, 20, 21 
e 22 r$ 16.905,00 (dezesseis mil novecentos e cinco reais)

lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial

Protocolo: 808041

diÁria
.

Portaria N°. 913/ 2022 
lUciaNo dE araUJo alBUrQUErQUE 
MaTrÍcUla: 5955563 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 16/05/2022 a 20/05/2022 
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TEcNica .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 885/ 2022 
lEiliaNE carValHo PiNHEiro 
MaTrÍcUla: 5898775 
carGo: auxiliar operacional
Marcia cHaVES SoUZa
MaTrÍcUla: 57228154 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 16/05/2022 a 20/05/2022 
oBJETiVo: realizar visita tecnica .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 922/ 2022
JoSÉ alEXaNdrE aVElar ariMaTEa
MaTrÍcUla: 5129591/3 
carGo: Médico legista
MacHZaNor foNSEca da coSTa
MaTrÍcUla: 5158184/1 
carGo: auxiliar Técnico de Necrópsia
PaUlo HENriQUE coElHo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57196248 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MocaJUBa - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/05/2022 a 06/05/2022 
oBJETiVo: realizar exumação.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 807957
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO PARÁ

Portaria

Portaria Nº 2128/2022-daF/cGP, de 01 de JUNHo de 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 89.367, de 29/04/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora GEÓrGia oliari ToSo, assistente de Trânsito, 
matrícula 80845450/1, lotada na corregedoria, 30 (trinta) dias de licença 
para Tratamento de Saúde, no período de 01 a 30/04/2022, conforme lau-
do Médico nº 89.367, de 29/04/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/04/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 808524
Portaria Nº 2168/2022-daF/cGP, de 02 de JUNHo de 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 1535/2022-
daf/cGP, ao servidor SErGio BaTiSTa iMBEloNi, Técnico, matrícula 
3265552 /1, lotado na Gerência de Execução financeira, trinta (30) dias 
de fÉriaS, no período de 13.06 a 12.07.2022, referentes ao exercício 
01.12.2020/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 2169/2022-daF/cGP, de 02 de JUNHo de 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 requerimento, datado de 
02/06/2022, 
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Maria de fátima Monteiro dos Santos,Burocrata, 
matrícula 3264840 /1, lotado na Gerência de administração e controle de 
Pagamento de Pessoal, dez (10) dias de fÉriaS, no período de 09/07 a 
18/07/2022, referentes ao exercício 11.06.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 09/07/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 808583
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Portaria Nº 2162/2021 – ccecV/dG/detraN, de 02/06/2022.             
o dirETor 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 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 024/2020-dG/dETraN, de 
10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e procedimen-
tos para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de vistoria 
de identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa Hdl UlTra ViSÃo ViSTo-
riaS ltda , cNPJ nº 42.631.626/0001-46, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa Hdl UlTra ViSÃo ViSToriaS ltda, cNPJ 
nº: 42.631.626/0001-46, Nome fantasia UlTra ViSÃo ViSToriaS, situ-
ada no Endereço: Tv. JUSTo cHErMoNT nº514 - Bairro: N S PErPETUo 
Socorro,  cEP: 68.180-620, no município de iTaiTUBa/Pa, para exercer 
a atividade de Empresa credenciada em Vistoria – EcV.
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 GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 808584
Portaria Nº 805/2022 – dG/cccLiN, 09 de MarÇo de 2022.

a diretora-Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da Portaria nº011/2020 do dETraN/Pa que regula-
menta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas, para realiza-
ção de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológica em can-
didatos a obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem como 
as resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante os 
preceitos da Portaria n.011/2020-dG, e que a requerente Via TrÂNSiTo 
clÍNica dE MEdiciNa E PSicoloGia do TráfEGo lTda (Via TrÂNSi-
To) – Tomé açu/Pa cumpriu com todas as formalidades legais para o seu 
credenciamento. 
r E S o l V E:
i - crEdENciar pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data da publicação desta Portaria, a clínica Via TrÂNSiTo clÍNica dE 
MEdiciNa E PSicoloGia do TráfEGo lTda (Via TrÂNSiTo), cNPJ 
39.842.383/0001-80, localizada na rod Pa 140 n. 339, Bairro centro, cEP 
68.680-000, Tomé açu/Pa, sob a responsabilidade administrativa de Jose-
laine Serra de farias, sob a responsabilidade Técnica Médica de ana Maria 
lima do Espirito Santo e responsabilidade Técnica Psicológica de ana clau-
dia Sodre Seixas, para prestação de serviços de Exame de aptidão física e 
Mental e avaliação Psicológica.
ii - À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providências para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa 
dirETora-GEral/dETraN-Pa

Protocolo: 808419
Portaria Nº 2165/2022-dG/cGP, de 02/06/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados, como integrantes da comis-
são de Examinadores instituída pela Portaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, 
publicada no doE 34.751, de 28/10/2021, para desenvolverem as ativida-
des de Examinador de Trânsito, na cirETraN “a” de Xinguara, no período 
de 06/06/2022 a 01/11/2023.

NoMe carGo MatrÍcULa
Jadel fonseca Marins ViSToriador 57201810/1

reginaldo Santos ferreira aSSiSTENTE TÉcNico 388610/2

os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 06/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 808455

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 2111/2022-dG/cGP, GaBiNete 
da diretoria GeraL, eM 01/06/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 219/2022-cNcir-dE-
TraN, de 09/05/2022, e demais despachos no Processo 2022/561947,
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargo Efetivo, 
para procederem à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto 
do Contrato nº 029/2018, firmado entre este Departamento e a Empre-
sa coNEcTa SErViÇoS coMÉrcio E coNSErVaÇÃo lTda, bem como, 

dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir 
modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os ser-
viços conforme acordados.
TiTUlar:
Martinho Jorge rodrigues leal, matrícula 55588481/1;
SUPlENTE:
carlos alberto dos Santos Gurjão, matrícula 3266460/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 09/05/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 2110/2022-dG/cGP, GaBiNete 
da diretoria GeraL, eM 01/06/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 219/2022-cNcir-dE-
TraN, de 09/05/2022, e demais despachos no Processo 2022/561947,
rESolVE:
rEVoGar a Portaria 2007/2020-dG/cGP, que designou os servidores abai-
xo relacionados, ocupantes de Cargo Efetivo, para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato nº 029/2018, 
firmado entre este Departamento e a Empresa CONECTA SERVIÇOS CO-
MÉrcio E coNSErVaÇÃo lTda, bem como, dos respectivos termos aditi-
vos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribu-
am à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
TiTUlar:
carlos alberto dos Santos Gurjão, matrícula 3266460/1;
SUPlENTE:
Martinho Jorge rodrigues leal, matrícula 55588481/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 09/05/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral

Protocolo: 808564

terMo aditiVo a coNtrato

eXtrato do terceiro terMo aditiVo ao coNtrato
NÚMero do coNtrato: 024/2017
NÚMero do terMo aditiVo: 6º

fUNdaMENTo lEGal: art. 57, inciso ii da lei n° 8.666/93.
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e  EMPrESa dE ProcESSaMENTo dE dadoS do 
ESTado do Pará – ProdEPa, inscrita no cNPJ N° 05.059.613/0001-18.
oBJETo: o presente contrato tem por objeto fornecer os serviços de manutenção 
do acesso a Internet através do Navegapará (fibra e rádio), manutenção da rede de 
dados (fibra óptica e rádio), transporte de dados, manutenção de rádio cliente, bem 
como fornecer iP’s válidos através de NaT, licença de Usos de Sistemas Globais,  
manutenção da licença do aplicativo Business object e proteção anti ddoS.
Valor aTUal GloBal: 317.796,24 (trezentos e dezessete mil, setecentos 
e noventa e seis reais e vinte e quatro centravos)
JUSTificaTiVa do adiTaMENTo: o presente Termo aditivo tem por objeto 
a alteração da “cláusula Terceira – da Vigência do contrato” e “cláusula 
Sexta – da dotação orçamentária”.
ViGÊNcia: início: 30/05/2022                          Término: 30/08/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária: 06 – Segurança Pública
126 – Tecnologia da informação
1508 – Governança para resultados
8238 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
339140 – Serviços de Tecnologia da informação e comunicação – P.
Jurídica – operação intra orçamentária.
fonte de recursos: 0261 – recursos Próprios 0661 – recursos Próprios - Superávit  
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 27/05/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 808435

diÁria

Portaria Nº 2129/2022-daF/cGP 
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 2022/670308;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias as servidoras 
abaixo especificadas, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de Benevides/Belém – 10/06 à 15/06/2022, Jacundá/Belém – 17/06 
à 22/06/2022, Pacajá/Belém – 24/06 à 29/06/2022, Tomé-açú/Belém – 01/07 à 
06/07/2022, Garrafão do Norte/Belém – 08/07 à 13/07/2022, a fim de realizar 
atendimento e acompanhar os dos trabalhos das equipes das bancas itinerantes 
de habilitação que serão realizadas nos referidos municipios.

nome cargo cPF matricula
izabel cristina freitas frazão assessor 015.704.182-41 5959072 /1

leila lúcia Matos do Vale ag. de saúde 049.591.592-00 2010135 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 808522
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FÉrias
.

Portaria N° 2148/2022-daF/cGP, de 02 de JUNHo de 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,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados nas cirETraN’s 
deste departamento, trinta (30) dias de férias no mês de JUlHo/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação
adnilson Pereira da costa 57175594/1 13.11.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 tucurui

adriana oliveira do Nascimento 57201657/1 01.08.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 maraba
alan feitoza figueredo 57201898/1 13.08.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 Parauapebas
alexsander dias lima 57230535/1 16.06.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 abaetetuba
alseisa ramos costa 3268780/1 07.04.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 s. miguel guama

ana lúcia rodrigues chaves 5141176/1 01.08.2019/2020 04.07 a 02.08.2022 abaetetuba
anderson Trindade Maia 57189533/1 04.09.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 castanhal

andré luiz lobato cardoso 55588462/1 02.05.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 ViGia
andreia aparecida leão 5949121/1 17.06.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 parauapebas

antonio francisco de Souza Jambo 55590240/3 10.03.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 almerim
antonio Soliel de Souza araújo 57201900/1 08.08.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 ParaUaPEBaS
carlos alberto Paulino da costa 3268195/8 15.02.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 capitao poço

celeste Nazaré costa Soares Bezerra 3191907/1 01.04.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 castanhal
cleber Mesquita da Silva 5946618/1 15.02.2021/2022 16.07 a 14.08.2022 capitao poço

cleide cassia da Silva leão freitas 57209080/1 12.11.2019/2020 11.07 a 09.08.2022 castanhal
david furtado fernandes 5857430/2 28.07.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 santarem
diego rodrigues alves 57202227/1 01.09.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 Parauapebas

Edson luis Pantoja ramos 57194727/2 01.07.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 santarem
El lainny freitas araújo 57215500/1 01.04.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 São Ger. araguaia
Eleandro rogério Pereira 5932013/2 19.02.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 altamira
Elmano Sousa dos Santos 5949108/1 26.06.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 tome-açu

Enilson acreano de lavor filho 3267490/1 14.03.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 oriximina
fábio Pereira Queiroz 57190743/1 01.11.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 maraba

firmino ariosvaldo de Moraes 54188636/3 07.07.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 soure
francisco Marcelo da Silva lima 57201603/1 28.07.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 maraba

Gilbert da costa campelo 57175846/2 02.06.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 tucurui
Glauce Keily Pereira dos Santos 5959287/1 05.02.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 salinópolis

ilza alves da Silva Venâncio 3268233/1 01.11.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 redenção
Jair alves Barreto 57216152/1 15.04.2021/2022 18.07 a 16.08.2022 soure

Janilson Bandeira Portela 3268276/1 01.02.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 MaraBá
João Brasil Monteiro filho 5833833/6 03.05.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 maraba
João Paulo Moita Sousa 57214916 /1 31.032021/2022 01.07 a 30.07.2022 alenquer
Joaquim José da Silva 57227272 /1 27.04.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 tucurui

Jocielem Klayd do Nascimento 
ferreira 57197178 /2 01.03.2021/2022 15.07 a 13.08.2022 abaetetuba

Joeliton Melo da Silva 57214478/2 23.10.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 uruara
José adauto cavalcante de Souza 

Júnior 55587295/2 07.05.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 maraba

José campelo de Moraes 3267911/1 31.05.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 BraGaNÇa
José de almeida Sales 3226000/1 16.06.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 santarem

José Elielson Barros oliveira 5913065/2 25.06.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 bragança
José William da Silva Santos 57201980/1 04.08.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 canaa dos carajas
José luiz Pinto Marques Neto 55588509/1 02.05.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 rEdENÇÃo

Juliana Pelegrini 5945888/1 16.01.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 tucuma
Jurubitan amoêdo Brito 95524/1 13.06.2019/2020 04.07 a 02.08.2022 braganca
Kleber Guimarães lima 57201995/1 01.08.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 abaetetuba

laudiceia de Paula costa Martins 3267466/1 01.05.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 capanema
Manuel do Socorro Quaresma Gomes 57203849/1 19.09.2020/2021 15.07 a 13.08.2022 abaetetuba

Marcelo Peixoto Mendes 57175523/1 01.11.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 ananindeua
Marcos José da Silva Santos 57224331/1 01.03.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 tailandia

Maria aparecida cardoso da Silva 5948208/1 09.04.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 Novo reparti-
mento

Maria da conceição rodrigues Matias 80845407/1 01.02.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 abaetetuba
Maria de Jesus Bentes Pinto 3264181/1 04.06.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 SaNTarÉM

Maria ivonete lira farias 3267733 /1 30.07.2021/2022 30.07 a 28.08.2022 maraba
Maria leny ferreira de Sousa 57175305 /2 20.06.2021/2022 25.07 a 23.08.2022 capanema

Max Elimiliano leite rodrigues 57201304 /1 28.07.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 parauapebas

Otávio Waldemar Nunes de Souza 3262120 /1 03.03.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 Santa izabel

Paulo roberto costa da Paixão 57175786 /1 15.12.2020/2021 18.07 a 16.08.2022 castanhal
raimundo de Melo Mano 57202283 /2 26.04.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 novo repartimento

reginaldo Jofre Guimarães Nunes 3221695 /1 14.05.2020/2021 04.07 a 02.07.2022 castanhal
reyson da cunha Gibson 54192698 /3 09.07.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 barcarena
ricardo Silva Vasconcelos 57227054 /1 20.04.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 maraba

richard assis rocha e Silva 57196679 /1 19.05.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 maraba
rodival Batista da Silva 57194025 /1 18.02.2020/2021 05.07 a 03.08.2022 Santa izabel

ronivon ferreira Barbosa 57201716 /1 30.07.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 maraba
rosildo ribeiro de lima 57198050 /1 23.06.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 castanhal

Valdenor da costa ferreira 80845478 /1 01.02.2020/2021 10.07 a 08.08.2022 parauapebas

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria N° 2147/2022-daF/cGP, de 02 de JUNHo de 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,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados na SEdE deste de-
partamento, trinta (30) dias de férias no mês de JUlHo/2022, nos períodos 
conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação
adaias de oliveira Santos 57226609 /1 19.04.2021.2022 04.07 a 02.08.2022 daf/cl/gtran
adelmo antonio da rosa 3265293 /1 01.06.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dti/cds

adelson Marques de Souza 57176050/2 01.02.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 dHcrV/crV/rENaVaM

adriane Sadalla aquino 55588495/1 02.05.2021/2022 01.07 a 30.07.2022
 dTo/cofT

adriano da conceição Siqueira 
Pinto 80845541/1 01.02.2020/2021 18.07 a 16.08.2022 dTo/cofT/GofTc

alan Nascimento Valente 55588464/1 02.05.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dhcrv/gpav
alessandra Magalhães Bezerra 57191844 /1 03.01.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 Projur/penalidades
aline Michelle Martins de Souza 

Pinheiro 54185238 /2 31.01.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 daf/cgp/gdp

almir antonio Gatti da rocha 3262090 /1 05.07.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dagf/cim
amiraldo corrêa Seabra Júnior 54194721/2 02.05.2021/2022 06.07 a 04.08.2022 daf/cl/gtran
ana Paula amorim de carvalho 57190682/1 01.11.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 cNcir

ana Paula Gomes dos reis 55586837/2 01.11.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 dhcrv/chc
andré rivelino Panato 5884888 /2 10.01.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 Projur/penalidades

andréa fernanda Barbosa 
da Silva 57194764 /5 07.05.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 daf

Ângela do Socorro coutinho 
Monteiro 57193225 /1 01.02.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 daf/cgp/gdp

angela Maria Baia da Silva 5473829 /3 30.04.2021.2022 01.07 a 30.07.2022 daf/cgof/gef
anna andréa Muller Tadaiesky 57194726/1 18.02.2020/2021 06.07 a 04.08.2022 dHcrV/crV/GarV
antonio augusto andrade dos 

Santos 80845517/1 01.02.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 dhcrv/chc

antonio do carmo Braga filho 57192792/1 28.01.2021/2022 15.07 a 13.08.2022 daf/ciM
antonio Henrique franco ferreira 3263452/1 10.09.2020/2021 05.07 a 03.08.2022 dhcrv/chc/grtp

antonio José andrade Bezerra 5951103 /1 04.10.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 coft/gprvc
arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1 04.03.2021/2022 15.07 a 13.08.2022 daf/cl/gtran
carlo Giorgio Jassé Toppino 54190299/2 26.12.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 ProJUr
carlos Jorge da Silva ramos 3262642 /1 13.07.2021/2022 18.07 a 16.08.2022 daf/cl/gp

carlos oscar Macedo Guimarães 57196213 /1 05.05.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 licença classista
carmen Sílvia dias Jatene 55586760 /2 02.04.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 daf/cgp/gbas

cesar Brasil cordeiro Monteiro 5423260/7 07.07.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 dHcrV/GPaV
cícero reis Souza 80845524/1 01.02.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 daf/coM.lEilÃo

cid Stilianidi Garcia 55587426/2 17.09.2019/2020 04.07 a 02.08.2022 dto/coft/renainf
cláudio Márcio alves da costa 57175601 /1 13.11.2019/2020 04.07 a 02.08.2022 dhcrv/chc/getp

cleyton de farias caldas 57176477 /1 09.01.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 daf/cgof/ga
clístenes de alencar ribeiro 5757932 /4 07.05.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 cnp/gplane

cristina Mayara Gomes da Silva 5946719 /1 25.02.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 dg/ccclin
daniel Pinto Barros 5094534 /1 19.07.2020/2022 11.07 a 09.08.2022 dhcrv/chc/getp
davi carvalho lobo 57217164 /1 04.05.2018/2020 04.07 a 02.08.2022 dhcrv/crv/gviv

Edilvandro augusto de almeida 
Pereira 5946366 /2 20.03.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 dHcrV/cHc

Edivaldo Espindola Segtowick 3262421 /1 01.04.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 daf/ciM/GoSENG
Ednelson amaral Serrão 57200234 /1 08.07.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 dTo/cofT/GofTc
Ellen Monteiro Barros 57232978 /1 23.08.2018/2019 01.07 a 30.07.2022 dTo/cofT/GofTc

Enoque Jacques rodrigues 57189257/2 30.06.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 daf/cgof/gc
Ester do Nascimento de lima 80845472/1 01.02.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 dHcrV/METroPl
Eudo Mamede da costa Junior 57212965 /2 03.05.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 dTo/cofT/GofTc

fábio Máximo da Silva 57211773 /2 08.06.2019/2020 09.07 a 07.08.2022 dTo/cofT/GofTc
fabrício franco Santos 80845613 /1 01.02.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 dhcrv

fabrício José Pantoja ferreira 57200278 /1 21.07.2021/2022 21.07 a 19.08.2022 dTo/cofT/GofTc

francisco carlos fonseca Maia 3262740 /1 09.06.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 daf/cgof/gef
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francisco de assis da Silva 
almeida 57176332 /1 15.01.2020/2021 18.07 a 16.08.2022 daf/cl/gp

francisco ribeiro Machado 3261913/1 01.10.2017/18 15.07 a 13.08.2022 dHcrV/crV
Gabriella Montenegro cardoso 57190646/1 01.11.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dTo/cET

Geórgia oliari Toso 80845450 /1 01.02.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 corregedoria
Gilselena de albuquerque Ellery 

frota 57175217 /2 31.10.2020/2021 18.07 a 16.08.2022 Projur/consultivo

Giselle oliveira Uribe rosado 57213563 /2 20.08.2018/2019 01.07 a 30.07.2022 dTo/cofT/GofTc
Gleydson Monção araújo 57201966 /1 06.08.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 dTo/cofT/GofTc

Glória Kauffmann 3154602 /1 01.06.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 daf/cgp grmp
iberê Santana da Silva costa 57197151 /1 27.05.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 daf/com.leilão

ionaldo robson de lima carvalho 3262294 /1 04.07.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 daf/cim
ivaldo rocha de Sousa 57216831/1 21.05.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 daf/cl/GTraN
ivan campos Bezerra 3261891/1 01.10.2019/2020 18.07 a 16.08.2022 dTo/cET

ivanna antunes Gurgel 57175607/1 13.11.2020/2021 11.07 a 09.08.2022 dTo/cEd/GEPTraN
izaura Valadares de Souza 57211114 /2 31.05.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 dTo/cofT/GofTc
Jaimison Moreira da Silva 57175909 /1 15.12.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dhcrv/chc/getp

Janaína dutra Barros 57175602/1 13.11.2020/2021 18.07 a 16.08.2022 ProJUr
Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2 04.05.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 dTo/cofT/GofTc
João Batista figueiredo Veiga 57196686 /1 20.05.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dto/ced/gieduc

João Batista Maia Melo 80845609 /1 01.02.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dhcrv/chc/gccfc
João luiz dias albuquerque 57196791/1 23.05.2021/2022 04.07 a 04.08.2022 daf/ciM
João Siqueira Novaes Junior 55587577 /1 01.03.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dti/cds

Jorge Mendes de araújo 57200475 /1 28.07.2018/2019 01.07 a 30.07.2022 dhcrv/crv/gviv
Karla Kely acácio costa de Sousa 57176549 /1 08.01.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 dhcrv/chc

Keilla Sonnaly diniz da costa 57175960 /1 11.12.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 daf/cgp/grmp
Kelly christine Mota Pereira 

Mattos 57173516 /2 18.03.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 daf/cl/gamm

Kleber Bezerra Salim 57175749 /1 01.12.2019/2020 04.07 a 02.08.2022 cnp/gaestran
lédia Valéria ferreira Nunes 

Vitorino 57194021 /1 18.02.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 corregedoria

leonardo araújo da costa 80845441/1 01.02.2021/2022 10.07 a 08.08.2022 dTo/cofT
leonardo augusto Uchoa das 

Neves 5558945/1 18.03.2021/2022 18.07 a 16.08.2022 dTi/cST

lissandra cecília Martins Erero 57194914 /1 10.03.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 corregedoria
lívia Mariha Valéria Souza 

da Silva 57200240 /1 10.07.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 corregedoria

luís de Jesus lobato da cunha 57198064 /1 20.06.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 daf/cim
luís Torreão Martins da costa 

Neto 2010143 /1 16.03.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 daf/cl/gcom

luisa lobato da Silva 57198055 /1 18.06.2020/2021 11.07 a 09.08.2022 daf/cim
luiz augusto dos Santos Gomes 3266834/1 01.11.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 dHcrV/crV/GViV

luiz carlos Balieiro Pereira 5853192 /2 01.02.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 daf/cl/gamm
luiz Gustavo dias ferreira 57176325 /1 15.01.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 cNcir

Marcelo anderson luz da Silva 57190694/1 01.11.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 dHcrV/cHc/GETP
Marcelo Tavares Sidrim 6403748 /1 14.06.2020/2021 18.07 a 16.08.2022 corregedoria
Marcia amaral da Silva 303895 /1 03.04.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dto/coft/renainf

Márcia Helena de Queiroz 
Nascimento 57193995 /1 18.02/2021/2022 04.07 a 02.08.2022 dTo

Márcio alves damasceno 57201768/1 14.07.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dHcrV/crV/GViV
Márcio andré Monteiro Gaia 80845643 /1 01.02.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 Projur/contencioso

Márcio Edmar Girard figueiredo 57196370 /1 28.04.2019/2020 12.07 a 10.08.2022 dti/cst/infra
Marcus Vinícius ramillo filho 5945733/3 03.09.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 daf/ciM
Maria angélica lima da rocha 3261930 /1 17.06.2021/2022 15.07 a 13.08.2022 cnp/gaestran
Maria auxiliadora freitas da 

costa da rosa 3264017 /1 17.06.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 daf/cdiNf/GB

Maria de Belém Pantoja dias 
Gomes 3266133/1 09.07.2020/2021 11.07 a 09.08.2022 cNcir

Maria de Nazaré rocha rodrigues 
dutra 55587593 /1 01.02.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 dHcrV/cHc

Maria do amparo Martins 
dos reis 57196675 /1 19.05.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dto

Maria Elizabete Garcia Gonçalves 3263444 /1 01.08.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 projur
Maria regina Boução da Silva 3220184 /1 08.04.2021/2022 18.07 a 16.08.2022 daf/cgP

Maria Veronilde Borges da Silva 57196227 /1 05.05.2020/2021 18.07 a 16.08.2022 dhcrv/crv/garv
Marina Botelho Jaime 57176566 /1 02.01.2021/2022 14.07 a 12.08.2022 corregedoria

Matheus Sarmento Nunes 54197329 /2 10.06.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 dhcrv/chc/gcdhc
Mauricélia Silva rodrigues 

carvalho 54196945 /3 15.01.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 cnp/gplane

Mauro clovis Gomes da Silva 57227318 /1 27.04.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 dTo/cofT/GofTc
Mauro Marcelo Marques carvalho 80845446 /1 01.02.2020/2021 18.07 a 16.08.2022 dti/cds

Michelle de oliveira Borges 54188997 /2 01.10.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 cnp/gaestran
Naum Bastos de Souza Santos 57227682 /1 03.05.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 dTo/cofT/GofTc

Neidson de andrade Santos 57191834 /1 03.12.2020/2021 11.07 a 09.08.2022 dhcrv
Nilson levi oliveira do rosário 80845592 /1 01.02.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 daf/cgp/gdp

Nivia Guedes Gorayeb 57195550 /2 03.05.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 dTo/cofT/GofTc
orivaldo castro dos Santos 3262057/1 10.04.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 dTo/cET

otacilio Vale de aquino 57229560 /1 21.05.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 daf/cl/gtran
ozinaldo do Nascimento azulay 3266249 /1 30.07.2020/2021 11.07 a 09.08.2022 daf/cl/gamm

Patrícia de fátima cotta la-
nhellas Trindade 80845560 /1 01.02.2020/2021 04.07a 02.08.2022 Projur/penalidades

Patrícia regina leotty da cunha 5815622 /4 30.09.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 dg/cpl
Petronius de Jesus f. da cruz 54191564 /2_ 03.07.2021/2022 03.07 a 01.08.2022 dTo/cofT/GofTc

Poliane da Silva Brasil 80845374 /1 15.01.2021/2022 18.07 a 16.08.2022 daf/cl/gp
raimundo Euclides de carvalho 3262219 /1 21.06.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 dto/cet

renata Pinto dias da Silva 57201991 /1 25.08.2019/2020 04.07 a 02.08.2022 dhcrv/crv/gviv
rita de cássia Moreira de M. 

Pompeu 57205875 /1 06.10.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 dTo/cofT/GofTc

rodrigo Gondim Serra 55588457/1 08.05.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 coNTENcioSo
rodrigo Moraes Vieira 57195536 /1 26.03.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 dhcrv/chc/grtp

rosa Maria freitas ferreira 57176560 /1 02.01.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 dhcrv
rosa Maria Silva dos anjos 3264203/1 19.08.2019/2020 04.07 a 02.08.2022 dHcrV/crV
roseane de fátima cardoso 

damaso 57200357 /1 21.07.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 dTo/cofT/GofTc

roselya lima de amorim 3266354 /1 30.07.2020/2021 18.07 a 15.08.2022 cnp/gplane
rosiene Pantoja de Queiroz 57197747 /1 17.06.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 daf/cdiNf/GB
Samantha Siqueira Bayde 

cardoso 57176564 /1 04.01.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dhcrv/chc/renach

Sebastião lúcio rebelo de 
oliveira 3264360 /1 22.06.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 dhcrv/chc/grtp

Sérgio antonio lima Barros 57196682 /1 19.05.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 daf/ciM/GoSENG
Sérgio da Silva Santos 54189495 /2 31.01.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dhcrv/crv/gviv

Sheila de Nazare resque rosa 57173541 /2 30.04.2021.2022 16.07 a 14.08.2022 daf/cgof/gef
Silvana olimpia de Souza 57194131 /1 18.02.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 dhcrv/chc

Silvia Margareth freire farias 55589015/1 05.06.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 ProJUr/coNSUlTiVo
Sílvio Serrão Mourão 80845379 /1 15.01.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 daf/ciM/GoSENG

SoraiaTarcilania da costa lopes 57196233/1 05.05.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dTi/cdS
Tânia do Socorro Souza Mendes 3263860 /1 16.06.2021/2022 18.07 a 16.08.2022 dhcrv

Thiego da conceição Galvão 57227960/1 03.05.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 dHcrV/crV/GViV
Tito felix de oliveira 5779510/2 01.02.2021/2022 27.07 a 25.08.2022 dTi/cdS

Vagner Nogueira Silva 57198066/1 20.06.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 dTi/cdS
Valdemir Paulo de oliveira 3263410 /1 01.07.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 daf/cgof/gc
Valdinei Miranda de Jesus 80845485 /1 01.02.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 daf/ciM/GoSENG

Viviane francilino Santos corrêa 54189131 /2 08.05.2020/2021 11.07 a 09.08.2022 dhcrv/crv/garv
Waldir de Azevedo Repolho 54194159/2 15.01.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 dHcrV/cHc

Waldir Dircelo P. Coelho 54196756 /3 08.04.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 dTo/cofT/GofTc
Waldir Fernando Accarino 

Grobério 5169593 /3 07.08.2019/2020 15.07 a 13.08.2022 dTo/cofT/GofTc

Werlen Costa Lobato 80845586/1 01.02.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 dHcrV/GPaV
Zaira cecília diniz rodrigues 57173832/2 13.08.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 ProJUr/coNSUlTiVo

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2146/2022-daF/cGP, de 02 de JUNHo de 2022.

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 62/2022-GE-
ViS, datado de 27/05/2022, protocolado sob o nº 2022/669678,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aMilcar SoUSa alMEida NETo, Vistoriador, ma-
trícula 54193546 /2, lotado na Gerência de Vistoria e inspeção de Veículos, 
quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 03.10 a 17.10.2022, referentes 
ao exercício 04.08.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/10/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2145/2022-daF/cGP, de 02 de JUNHo de 2022.

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 62/2022-GE-
ViS, datado de 27/05/2022, protocolado sob o nº 2022/669678,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aMilcar SoUSa alMEida NETo, Vistoriador, ma-
trícula 54193546 /2, lotado na Gerência de Vistoria e inspeção de Veículos, 
quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 04.07 a 18.07.2022, referentes 
ao exercício 04.08.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 04/07/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
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Portaria Nº 2144/2022-daF/cGP, de 02 de JUNHo de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Pricila KarEN MUcEliN, analista de Sistema, 
matrícula 57194730 /1, lotada na coordenadoria de desenvolvimento de 
Sistemas, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 02.01 a 16.01.2023, 
referentes ao exercício 13.02.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 02/01/2023.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2143/2022-daF/cGP, de 02 de JUNHo de 2022.

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Pricila KarEN MUcEliN, analista de Sistema, 
matrícula 57194730 /1, lotada na coordenadoria de desenvolvimento de 
Sistemas, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 04.07 a 18.07.2022, 
referentes ao exercício 13.02.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 04/07/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2142/2022-daF/cGP, de 02 de JUNHo de 2022.

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa caroliNa NEVES dE caSTro VilHENa, ana-
lista de Sistema, matrícula 80845035/2, lotada na coordenadoria de de-
senvolvimento de Sistemas, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 
02.01 a 16.01.2023, referentes ao exercício 02.04.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 02/01/2023.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2141/2022-daF/cGP, de 02 de JUNHo de 2022.

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa caroliNa NEVES dE caSTro VilHENa, ana-
lista de Sistema, matrícula 80845035/2, lotada na coordenadoria de de-
senvolvimento de Sistemas, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 
18.07 a 01.08.2022, referentes ao exercício 02.04.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 18/07/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 2139/2022-daF/cGP
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 rildo augusto Valois laurentino, Procurador autárquico, 
matrícula 54195283 /2, lotado na coordenadoria do contencioso, trinta 
(30) dias de fÉriaS, no período de 16.05 a 14.06.2022, referentes ao 
exercício 09.04.2021/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Belém, 02 de junho de 2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Protocolo: 808518
Portaria Nº 2176/2022-dG/cGP, de 02/06/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar o senhor ElEaNdro roGÉrio PErEira, do cargo em 
comissão, daS-04, de Gerente da circunscrição regional de Trânsito “a” 
de altamira.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 03/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 2177/2022-dG/cGP, de 02/06/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor JHoNY NaPolEÃo raBElo alMEida, para exercer 
o cargo em comissão, daS-04, de Gerente da circunscrição regional de 
Trânsito “a” de altamira.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 03/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 808620

..

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria

Portaria Nº 0769/2022-cGP/seaP 
BeLÉM-Pa, 02 de JUNHo de 2022.

CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
coNSidEraNdo a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da corregedoria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os 
membros do órgão;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, fun-
cional: 54196889; como membro de comissão nas Sindicâncias administra-
tivas investigativas nº 6483, 6487 e 6488/2021-cGP/SEaP, em SUBSTiTUi-
ÇÃo à servidora adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, funcional: 57201800.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 808351
Portaria Nº 0768/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 02 de JUNHo de 2022.
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
coNSidEraNdo a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da corregedoria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os 
membros do órgão;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor ViTor raMoS EdUardo, funcional: 
5902749; como membro de comissão na Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6655/2022-cGP/SEaP, em SUBSTiTUiÇÃo à servidora adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, funcional: 57201800.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 808357
Portaria Nº 0767/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 02 de JUNHo de 2022.
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
coNSidEraNdo a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da corregedoria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os 
membros do órgão;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor ViTor raMoS EdUardo, funcional: 
5902749; como membro de comissão no Processo administrativo discipli-
nar nº 6900/2022-cGP/SEaP, em SUBSTiTUiÇÃo ao servidor JaYMErSoN 
carloS PErEira MarQUES, funcional: 57218644.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 808361

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N°. 1543/2022/dGP/seaP, BeLÉM, 1º de JUNHo de 2022.                                            
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto na lei nº 8.937, de 2 de dezembro de 2019;
coNSidEraNdo a Portaria nº 595/2021/GaB.SEaP, de 08 de junho de 
2021;
rESolVE:
art. 1º. dESiGNar o servidor clEidYr da SilVa liMa, Matrícula nº 
57213268, para função de coordenador administrativo, vinculado à di-
retoria de Gestão de Pessoas (dGP), a contar de 19 de outubro de 2021.
Art. 2º. PUBLICAR Portaria no Diário Oficial do Estado (DOE) junto a Asses-
soria de comunicação Social (acS) e posterior ao ato, adotar as devidas 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 807828

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 01/06/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: alESSaNdra MacHado NoroNHa
Matrícula: 5905586/2 – TÉc. EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra – ENGª dE 
SEGUraNÇa do TraBalHo
ordENador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 808336
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 182/2022 – GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 01 de JUNHo de 2022

o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora christiane Tavares duarte - Matrícula fun-
cional nº 5957640 como fiscal titular e a servidora Yasmim Bitas de Sousa 
-  Matrícula Funcional nº 2929256, como fiscal suplente do Contrato Admi-
nistrativo nº 054/2022/SEaP – Processo N° 2022/249465, celebrado entre 
a empresa Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli e a SEcrETaria dE 
ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciaria – SEaP, cujo objetivo é o 
forNEciMENTo dE áGUa MiNEral NaTUral (água Mineral Natural sem 
gás, embalada em frasco tipo granada, transparente de no mínimo 300ml e 
água mineral sem gás, embalado em frasco tipo garrafa pet, transparente 
de 500 ml).
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 808138

.

.

errata
.

Protocolo: 807762
Portaria Nº 1446/2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL 

Nº 34.992 de 02 de JUNHo de 2022,
oNde se LÊ: Portaria N° 1446/2022 – 391745 - crMV
Leia-se: Portaria N° 1466/2022 – 391745 - crMV

Protocolo: 807920
Portaria Nº 1446/2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL 

Nº 34.992 de 02 de JUNHo de 2022,
oNde se LÊ: Portaria N° 1446/2022 – 512910 - crMV
Leia-se: Portaria N° 1469/2022 – 512910 - crMV

Protocolo: 808099

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 931/2022 
objetivo: ParTiciPar dE rEUNiÃo TÉcNica coM aS coordENaÇÕES da 
dirEToria dE PolÍTicaS PENiTENciáriaS do dEPEN.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: BraSÍlia/df
Servidor (es): 5945706 - LUANA LEÃO WANZELER – COORDENADORA.
Período: 26 a 29/04/2022 - diária(s): 03 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808079
Portaria Nº 1104/2022 

objetivo: rEaliZar iNSPEÇÕES EM UNidadES PENiTENciáriaS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: MaraBá
Servidor (es): 58899733 - SHEila criSTiNa faro rEiS - aSSESSora 
ESPEcial iii.
Período: 11 a 14/05/2022 - diária(s): 3 e ½ (três e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808093
Portaria Nº 1105/2022 

objetivo: rEaliZar iNSPEÇÕES EM UNidadES PENiTENciáriaS
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: aBaETETUBa/caMETá/MocaJUBa
Servidor (es): 58899733 - SHEila criSTiNa faro rEiS - aSSESSora ES-
PEcial iii; 57209992 - JoSÉ JUlio PaUliNo JUNior - Policial PENal; 
57221045 - cidNEY JoSÉ rocHa – aGP.
Período: 04 a 07/05/2022 - diária(s): 03 e ½ (oito e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808096
Portaria Nº 944/2022 

objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl      
destino: acará
Servidor (es): 5835801 – ErBETH carloS dUarTE SaNToS – aGP
Período: 07/04/2022 - diária(s): 01   (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807976

Portaria Nº 945/2022 
objetivo coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa       
destino: acará
Servidor (es): 54188569 – oliVar fErNaNdES coNcEiÇÃo– MoToriSTa
Período: 08/04/2022 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807977
Portaria Nº 971/2022 

objetivo: coNdUZir VTr coM a GUarNiÇÃo do coPE À UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl      
destino: aBaETETUBa
Servidor (es): 54188687 – oZÉaS SaNToS SilVa – MoToriSTa
Período: 07/04/2022 - diária(s): 1/2   (meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807987
Portaria Nº 925/2022 

objetivo: coNdUZir VTr coM a GUarNiÇÃo do coPE À UNidadE PENal.
oPEracioNaiS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl      
destino: MaraBá
Servidor (es): 5415012 – EdMilSoN PiNHEiro NEVES– MoToriSTa
Período: 13 a 14/04/2022 - diária(s): 1 e 1/2   (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807989
Portaria Nº 981/2022 

objetivo: coNdUZir VTr coM a GUarNiÇÃo do coPE À UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl      
destino: SaNTarÉM
Servidor (es): 5920685 – MaNoEl dE oliVEira ValENTE NETo – aGP; 
57175807 - SaNdro roGÉrio dE JESUS cardoSo – MoToriSTa.
Período: 04 a 10/04/2022 - diária(s): 06  e 1/2 (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807990
Portaria Nº 943/2022 

objetivo: coNdUZir VTr coM a GUarNiÇÃo do coPE À UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl      
destino: ParaGoMiNaS
Servidor (es): 57201915 – fláVio SÉrGio BUlHÕES dE SENa – MoTo-
riSTa, 5830885 - MaNoEl riBaMar BarroS dE SoUZa – MoToriSTa.
Período: 02/04/2022 - diária(s): ½ ( meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807995
Portaria Nº 1066/2022 

objetivo coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl      
destino: TailÂNdia
Servidor (es): 5462649 – GilVaN da SilVa MoUra – MoToriSTa.
Período: 12/04/2022 - diária(s): 1(uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807994
Portaria Nº 922/2022 

objetivo: ParTiciPar do cUrSo dE caPaciTaÇÃo TÉcNica EM arMa-
MENTo E Tiro No ciESP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: TUcUrUi    
destino: BElÉM
Servidor (es): 57210805 – JoSÉ doS SaNToS TocaNTiNS dE MoraES – 
MoToriSTa
Período: 03 a 09/04/2022 - diária(s): 06 e ½ (seis e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807974
Portaria Nº 927/2022 

objetivo: coNdUZir VTr Para BUScar oS SErVidorES da dEc/SEaP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: aBaETETUBa
Servidor (es): 57174292 – WASHINGTON HINTON CARDOSO – MOTORISTA
Período: 02/04/2022 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807975
Portaria Nº 946/2022 

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
Servidor (es): 57210681 – WANDERLEI MARQUES LOBO – MOTORISTA
Período: 13/04/2022 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807978
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Portaria Nº 946/2022 
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
Servidor (es): 57210681 – WANDERLEI MARQUES LOBO – MOTORISTA
Período: 13/04/2022 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807980
Portaria Nº 948/2022 

objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: ParaGoMiNaS
Servidor (es): 57192953 – carloS SoarES aMoraS filHo – MoToriSTa
Período:  07/04/2022 - diária(s): 01   (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807981
Portaria Nº 949/2022 

objetivo coNdUZir o caMiNHÃo QEf-1835 Para rEaliZar a ENTrEGa 
dE diVErSoS MaTEriaiSNa UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MariTUBa 
destino: ViTÓria do XiNGU
Servidor (es): 57174291 – GEraldo PiEdadE da SilVa– MoToriSTa
Período: 02 a 06/04/2022 - diária(s): 4 e 1/2   (quatro e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807983
Portaria Nº 963/2022 

objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MariTUBa/SaNTa iZaBEl        
destino: MaraBá
Servidor (es): 5195365 – SaNdro MaUro SilVa coSTa – MoToriSTa
Período: 13/04/2022 - diária(s): 01 e 1/2 (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807984
Portaria Nº 932/2022 

objetivo: ParTiciPar dE rEUNiÃo TÉcNica coM aS coordENaÇÕES dE 
dirEToria dE PolÍTicaS PENiTENciáriaS do dEPEN.
 fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: BraSÍlia
Servidor (es): 5945709 – NaciB BraUN JordY– dirETor
Período: 26 a 29/04/2022 - diária(s): 03 e 1/2 (três e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808005
Portaria Nº 941/2022 

objetivo: rEaliZar aTVidadES iNErENTES a aSi.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: doM EliZEU
Servidor (es): 54197972 – GEraldo MaGElla dE MiraNda PadiNHa 
– aSSESSor; 57202908 - GilBErTo NaZarENo MoNTEiro – aGP; 
57211874 - SidclEia BarBoSa TaVarES – aGP.
Período: 04 a 05/04/2022 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807998
Portaria Nº 969/2022 

objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES a aSi.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caPaNEMa
destino: BraGaNÇa
Servidor (es): 5949539 – VicTor BarroSo MENEZES – Policial PENal
Período: 12 a 14/04/2022 - diária(s): 02 e 1/2 (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808001
Portaria Nº 965/2022 

objetivo: rEaliZar aTVidadES iNErENTES a aSi.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caPaNEMa
destino: BraGaNÇa
Servidor (es): 5949539 – VicTor BarroSo MENEZES – Policial PENal
Período: 18 a 22/04/2022 - diária(s): 4 e ½ (quatro e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808002
Portaria Nº 1047/2022 

objetivo: rEaliZar aTVidadES iNErENTES a aSi.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: BraGaNÇa
Servidor (es): 54187423 – GaldEBErGES SoUSZa da SilVa – MoToriS-
Ta; 57211874 - SidclEia BarBoSa TaVarES – aGP; 57211945 - carloS 
EdUardo raMoS lEMoS - aGP
Período: 12 a 14/04/2022 - diária(s): 02 e 1/2 (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808003

Portaria Nº 784/2022 
objetivo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS diVErSoS EM UNidadES PENaiS.
 fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: alTaMira/iTaiTUBa/SaNTarÉM
Servidor (es): 57207468 - dJaNE fErrEira da SilVa – aGP; 54181435 - 
MarcoS aNToNio ViEira da cUNHa – MoToriSTa; 57174361 - oNÍSio 
da SilVa raMoS JUNior – aGP; 5919509 - MarcElo NaZarETH loBaTo 
- GErENTE dE PaTriMÔNio.
Período: 05 a 25/04/2022 - diária(s): 20 e 1/2 (vinte e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808011
Portaria Nº 976/2022 

objetivo: rEaliZar MaNUTENÇÃo EM UNidadES PENaiS, coNforME 
NEcESSidadE dE MÃo dE oBra ESPEcÍfica SoliciTada.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM          
destino: aBaETETUBa
Servidor (es): 54188671– PaUlo PErEira MoraES– aUX.oPEracioNal.
Período: 07 a 15/04/2022 - diária(s): 08 e ½ (oito e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808013
Portaria Nº 967/2022 

objetivo: acoMPaNHar EVENTo da dEfENSoria PÚBlica EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: caPaNEMa
Servidor (es): 5945709 – NaciB BraUN JordY– dirETor
Período: 06/04/2022 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808008
Portaria Nº 1042/2022 

objetivo: acoMPaNHar o SEcrETário dESTa SEaP EM ViSiTa ÀS UNidadES
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: caPaNEMa/BraGaNca/SaliNoPoliS
Servidor (es): 5945709 – NaciB BraUN JordY– dirETor.
Período: 15 a 16/04/2022 - diária(s): 01 e 1/2  (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808009
Portaria Nº 1039/2022 

objetivo: coNdUZir UM MEcÂNico da oficiNa ProSPEra, Para MaNU-
TENÇÃo da VTr BoX 023.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: SaliNaS
Servidor (es): 57192891 – fraNciSco XaViEr VaScoNcEloS fErNaN-
dES – MoToriSTa
Período: 19/04/2022 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 807991
Portaria Nº 937/2022 

objetivo: ParTiciPar da cEriMÔNia dE aBErTUra do BalcÃo dE 
aTENdiMENTo da dEfENSoria PÚBlica EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: caPaNEMa
Servidor (es): 54194951 - riNGo alEX raYol friaS – dirETor; 5816327 
- MoiSÉS lUcidES carValHo BarBoSa - aGP.
Período: 06/04/2022 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808036
Portaria Nº 1072/2022 

objetivo: rESTaBElEcEr a orGaNiZaÇÃo do crrB E dESENVolVEr 
aTiVidadES rElacioNadaS a forÇa TarEfa dE ordEM dE SErViÇo 
oPEracioNal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caPaNEMa
destino: BraGaNÇa
Servidor (es): 80846133 - raPHaEl fErNaNdo ViEira da roSa - dirETor
Período:18/04 a 03/05/2022- diária(s): 15 e ½ (quinze e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808045
Portaria Nº 989/2022 

objetivo: rEaliZar EScolTa dE rEcaMBiaMENTo dE PPl.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: rio dE JaNEiro/rJ
Servidor (es): 54188699 - JoÃo BaTiSTa SilVa BarBoSa – coordENa-
dor; 5914015 - THiaGo VicTor da SilVa cHaGaS - Policial PENal.
Período: 15 a 16/04/2022 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808043
Portaria Nº 968/2022 

objetivo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica JUNTo aS UNidadES PENiTENciáriaS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: BraGaNÇa/caPaNEMa/SaliNÓPoliS/caSTaNHal
Servidor (es): 5947762 - PATRÍCIA NAZIRA ABUCATER WAL - DIRETORA
Período: 15 a 16/04/2022 - diária(s): 01 e ½  (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808050
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Portaria Nº 929/2022 
objetivo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a PolÍcia ciVil do ESTado do 
Para EM alTaMira, E iNSPEÇÃo carcErária EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: alTaMira
Servidor (es): 5947762 - PATRÍCIA NAZIRA ABUCATER WAL - DIRETORA
Período: 22 a 24/04/2022 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808051
Portaria Nº 840/2022 

objetivo: ParTiciPar dE cEriMÔNia dE ENcErraMENTo do cUrSo do GaP/ciaPE
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM          
destino: forTalEZa-cE
Servidor (es): 5947762 - PATRÍCIA NAZIRA ABUCATER WAL - DIRETORA
Período: 17 a 20/04/2022 - diária(s): 03 e ½  (três e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808048
Portaria Nº 973/2022 

objetivo: ParTiciPar dE aÇÕES do ProJETo cidadaNia No cárcErE 
EM coNJUNTo coM a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: caPaNEMa
Servidor (es): 5959238 - lUcaS BEllard PErEira MariUBa – coordE-
Nador; 57197945 - faBricio doS SaNToS cUNHa – aGP; 57211904 
- cESar BaTiSTa GoMES - aGP.
Período: 05 a 07/04/2022 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808053
Portaria Nº 829/2022 

objetivo: rEaliZar EScolTa dE rEcaMBiaMENTo dE PPl.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: BraSÍlia/df
Servidor (es): 5954031 - JaNNES diaS doS SaNToS lEiTE - Policial 
PENal; 5950053 - Mario doS SaNToS TriNdadE - Policial PENal
Período: 11 a 12/04/2022 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808035
Portaria Nº 980/2022 

objetivo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo daS oBraS dE coNclUSÃo do crralT.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: alTaMira
Servidor (es): 5952555 – NaTHalia YaSMiN lUZ E SilVa – TEc. GESTÃo 
E iNfraESTrUTUra – arQUiTETa; 5952488 - lÍNErcKY aNdrÉ cÉZar 
SoarES lUSToSa – TÉc. GESTÃo E iNfraESTrUTUra  - ENG. ElÉTrica; 
64029115 - ViNÍciUS alcoforado NUNES MarTiNS - SEcrETário dE 
dirEToria.
Período: 17 a 30/04/2022 - diária(s): 13 e ½ (treze e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808027
Portaria Nº 1041/2022 

objetivo: acoMPaNHar o aNdaMENTo da oBra No crr SÃo fEliX do XiNGU.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: SÃo fEliX do XiNGU
Servidor (es): 5952546 - JailToN da SilVa cHaVES - TEc. GESTÃo E 
iNfraESTUTUra - ENG. ciVil; 5957736 - PaBlo MaTHEUS da coSTa 
PalHETa – aGP;
Período: 30/04/2022 a 12/05/2022 - diária(s): 12 e ½ (três e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808029
Portaria Nº 1040/2022 

objetivo: fiScaliZar a MaNUTENÇÃo EM UNidadES PENaiS, coNforME 
NEcESSidadE dE MÃo dE oBra ESPEcÍfica SoliciTada.
 fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: aBaETETUBa
Servidor (es): 54187688 - JoÃo corrEa GoNÇalVES – aGP; 5958519 - 
carloS rafaEl loBo da SilVa – coordENador; 54181676 - dicKSoN 
SarMENTo caBral – aGP.
Período: 21 a 24/04/2022 - diária(s): 03 e ½ (três e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808030
Portaria Nº 975/2022 

objetivo: rEaliZar MaNUTENÇÃo corrETiVa No SiSTEMa dE aBaSTE-
ciMENTo E TraTaMENTo dE áGUa dE UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: MocaJUBa
Servidor (es): 5919102 - JOSIANE COUTINHO MATHEWS - TEC. EM GESTÃO E 
iNfraESTrUTUra - ENG. SaNiTária; 5960875 - EricKSoN do carMo SilVa - 
TEc. EM GESTÃo E iNfraESTrUTUra - ENG. ciVil; 54187688 - JoÃo corrEa 
GoNÇalVES – aGP; 54181676 - dicKSoN SarMENTo caBral – aGP.
Período: 20/04/2022 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808031

Portaria Nº 1065/2022 
objetivo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo dE MaNUTENÇÃo ElÉTrica E 
iNSTalaÇÃo dE ar coNdicioNado, EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: SaliNoPoliS
Servidor (es): 54193741 - iriSValdo da SilVa NoNaTo – GErENTE; 
57221095 - JoElSoN aNTÔNio cHaVES da coSTa – aGP; 29391061 - 
JoSÉ dE riBaMar coSTa - MoToriSTa.
Período: 21 a 22/04/2022 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808032
Portaria Nº 899/2022 

objetivo: ParTiciPar do EVENTo dE ENcErraMENTo dE caPaciTaÇÃo 
do GaP No ESTado do cEará.
 fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: forTalEZa-cE
Servidor (es): 54194951 - riNGo alEX raYol friaS – dirETor.
Período: 17 a 20/04/2022 - diária(s): 03 e ½ (três e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808033
Portaria Nº 985/2022 

objetivo: rEaliZar MaNUTENÇÃo EM UNidadES PENaiS, coNforME 
NEcESSidadE dE MÃo dE oBra ESPEcÍfica SoliciTada.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: aBaETETUBa
Servidor (es): 5848016 - alEX dE SoUZa MarTiNS – aGP; 5958519 - 
carloS rafaEl loBo da SilVa – coordENador; 54181676 - dicKSoN 
SarMENTo caBral – aGP.
Período: 14 a 17/04/2022 - diária(s): 03 e ½ (três e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808016
Portaria Nº 841/2022 

objetivo: ViSToriar ESTrUTUra fÍSica E ElÉTrica dE oBra EM aNda-
MENTo EM UNidadE PENal.
 fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: SÃo fEliX do XiNGU
Servidor (es): 5952546 - JailToN da SilVa cHaVES - TEc.EM GESTÃo 
iNf. - ENG.ciVil; 5952340 - PEdro HENriQUE MacHado – ElETrEciS-
Ta; 5917645 - JorGE cÉSar NoVaiS rÊGo filHo - aGP.
Período: 04 a 15/04/2022 - diária(s): 11 e ½ (onze e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808017
Portaria Nº 926/2022 

objetivo: iNSTalar o SiSTEMa dE TraTaMENTo dE áGUa EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: alTaMira/ViTÓria do XiNGU
Servidor(es): 5919102 - JOSIANE COUTINHO MATHEWS - TEC. GESTAO 
iNfraESTrUTUra – ENG. SaNiTária
Período: 05 a 14/04/2022 - diária(s): 09 e ½ (nove e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808022
Portaria Nº 842/2022 

objetivo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo E ViSToria da oBra dE 
rEforMa do crrParaGoMiNaS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: ParaGoMiNaS
Servidor (es): 5952552 - WANESSA ALBUQUERQUE FERREIRA - TEC. GES-
TÃo E iNfraESTrUTUra - ENG.ciVil; 54181676 - dicKSoN SarMENTo 
caBral – aGP; 5921566 - rafaEla Maria colarES ViaNa - TEc. GES-
Tao E iNfraESTrUTUra – arQUiTETa; 5960875 - EricKSoN do carMo 
SilVa - TEc. GESTÃo E iNfraESTrUTUra  - ENG. ciVil.
Período: 01 a 03/04/2022 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808024
Portaria Nº 940/2022 

objetivo: fiScaliZar a MaNUTENÇÃo EM UNidadES PENaiS, coNforME 
NEcESSidadE dE MÃo dE oBra ESPEcÍfica.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: aBaETETUBa
Servidor (es): 5958519 - carloS rafaEl loBo da SilVa – coordENa-
dor; 5848106 - alEX dE SoUZa MarTiNS – aGP; 54181676 - dicKSoN 
SarMENTo caBral - aGP.
Período: 07 a 10/04/2022 - diária(s): 03 e ½ (três e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808025
Portaria Nº 938/2022 

objetivo: ParTiciPar do EVENTo BalcÃo dE dirEiToS, da dEfENSoria 
PÚBlica do ESTado EM ParcEria coM a SEaP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: caPaNEMa
Servidor (es): 5959230 - lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ – dirETor.
Período: 06/04/2022 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808083
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Portaria Nº 952/2022 
objetivo: rEaliZar aUla iNaUGUral do cUrSo dE MaNUTENÇÃo dE 
MicrocoMPUTadorES, rEfErENTE ao ProcaP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: ToMÉ-aÇÚ
Servidor (es): 5907902 - EdiaNNE do Socorro afoNSo NoNaTo - aS-
SiST.adMiNiSTraTiVo; 5726220 - roSiNaldo HUGo MiraNda – aGP.
Período: 13 a 14/04/2022 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808075
Portaria Nº 843/2022 

objetivo: ParTiciPar do ENcErraMENTo do ESTáGio SUPErViSioNa-
do PElo GrUPo dE aÇÕES PENiTENciáriaS-GaP/cE
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: forTalEZa-cE
Servidor (es): 5939048 - JUlio cESar VENcESlaU NEriS - Policial PENal.
Período: 17 a 21/04/2022 - diária(s): 04 e ½ (quatro e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808088
Portaria Nº 970/2022 

objetivo: dar aPoio Na iNTErVENÇÃo EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl      
destino: aBaETETUBa
Servidor (es): 5949931 - ESlaiNE alVES alMEida - Policial PENal; 
5949927 - EdNEY MarQUES araÚJo - Policial PENal; GilciaNo aN-
dradE do NaSciMENTo - Policial PENal; 5953911 - MarcElo coElHo 
ViaNa - Policial PENal.
Período: 04/04/2022 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808089
Portaria Nº 983/2022 

objetivo: iNSTrUir ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS diSciPliNarES, 
SiNdicÂNciaS adMiNiSTraTiVaS diVErSaS JUNTo a UNidadE PriSioNal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: aBaETETUBa
Servidor (es): 55585599 - BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa - corrE-
GEdor do iNTErior; 54185834 - rodolfo raPHaEl SoarES PaNToJa 
- Policial PENal; 5954091 - carloS fEliPE dE alMEida caValcaNTE 
- Policial PENal.
Período: 22 a 30/04/2022 - diária(s): 08 e ½ (oito e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808090
Portaria Nº 947/2022 

objetivo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS diVErSoS Para UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MariTUBa 
destino: MocaJUBa
Servidor (es): 5898661 - EdiNElSoN MoraES dE fiGUErEdo - MoToriSTa
Período: 13/04/2022 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808086
Portaria Nº 977/2022 

objetivo: rEaliZar MaNUTENÇÃo corrETiVa No SiSTEMa dE aBaSTE-
ciMENTo dE áGUa E dE TraTaMENTo dE ESGoTo EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: rEdENÇÃo
Servidor (es): 5919102 - JOSIANE COUTINHO MATHEWS - TEC. EM GESTÃO 
E iNfraESTrUTUra - ENG. SaNiTária; 5943292 - aNdErSoN JoSÉ dE aN-
dradE rEiS – aGP; 5921566 - rafaEla Maria colarES ViaNa - TEc. EM 
GESTÃo E iNfraESTrUTUra – arQUiTETUra; 5934864 - NUBia JaNE da 
SilVa BaTiSTa - TEc. EM GESTÃo E iNfraESTrUTUra - ENG. ciVil.
Período: 25/04 a 07/05/2022 - diária(s): 12 e ½ (doze e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808092
Portaria Nº 982/2022 

objetivo: dar aPoio oPEracioNal EM loGÍSTica Para UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa       
destino: caMETá
Servidor (es): 5575036 - MilToN caldaS NaSciMENTo - aUX.oPEracioNal
Período: 06 a 07/04/2022 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808059
Portaria Nº 936/2022 

objetivo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para acoMPaNHar o EVENTo da 
dEfENSoria PÚBlica EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: caPaNEMa
Servidor (es): 8084710 - fErNaNdo JoSÉ folHa do ValE JÚNior - co-
ordENador
Período: 06/04/2022 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808063

Portaria Nº 839/2022 
objetivo: rEaliZar TrEiNaMENTo E caPaciTaÇÃo dE SErVidorES.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: SaNTarÉM
Servidor (es): 5763037 - dilEUSa daS GraÇaS Gaia Baia - aSS.adMiNiSTraTiVo.
Período: 20/04 a 20/05/2022 - diária(s): 29 e ½   (vinte e nove e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808055
Portaria Nº 972/2022 

objetivo: ViSiTa TÉcNica Para rEaliZaÇÃo dE aÇÃo dE SaÚdE E JUrÍ-
dica MUlTiSSETorial dESTa SEaP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: caPaNEMa
Servidor (es): 5906733 - Nadia PaNToJa dE BriTo - TEc. EM ENfErMa-
GEM; 5961966 - clÉo da coSTa araUJo - coordENador dE SaÚdE 
PriSioNal; 5952325 - BrUNo SoarES corrÊa - aSSiST.adMiNiSTraTi-
Vo; 5935629 - Maria dE loUrdES da SilVa cordEiro aMoraS - TEc. 
EM ENfErMaGEM.
Período: 06/04/2022 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808056
Portaria Nº 958/2022 

objetivo: rEaliZar EScolTa dE rEcaMBiaMENTo dE PPl.
 fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá    
destino: GoiaNia-Go
Servidor (es): 5954335 - UaNdEr rodriGUES doS SaNToS - Policial PE-
Nal; 5954029 - JacildE carValHo do NaSciMENTo - Policial PENal.
Período: 26 a 27/04/2022 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808039
Portaria Nº 966/2022 

objetivo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para coNHEcEr a cENTral dE al-
TErNaTiVaS PENaiS do cEará.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: forTalEZa-cE
Servidor (es): 5909024 - BElcHior dE JESUS caValcaNTE MacHado - 
dirETor
Período: 17 a 20/04/2022 - diária(s): 03 e ½ (três e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808073
Portaria Nº 984/2022 

objetivo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para coNfiGUraÇÃo da iNfraES-
TrUTUra dE rEdES Para iNaUGUraÇÃo dE UNidadES PENaiS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: ParaGoMiNaS/alTaMira
Servidor (es): 57174598 - aldErlaN SilVa dE carValHo – aGP; 57192412 
- faBio alEXaNdrE loBo GUiMarÃES - aUX. dE iNforMáTica; 5898654 - 
MicHaEl SoUSa dE carValHo - aSSiST. adMiNiSTraTiVo.
Período: 18 a 30/04/2022 - diária(s): 12 e ½ (doze e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808067
Portaria Nº 953/2022 

objetivo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica No dEPEN.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM        
destino: BraSÍlia/df
Servidor (es): 5909024 - BElcHior dE JESUS caValcaNTE MacHado - 
dirETor
Período: 26 a 28/04/2022 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808069
Portaria Nº.1480/2022 - 560361 - crPP V

objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE  
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo  Na coMarca dE caMETa/Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: caMETa
Servidor (es):EdilSoN carloS SoUSa loPES JUNior , MaT.5953940,Po-
licial PENal ,ValTEr GUiMaraES iGrEJa JUNior, MaT.5755000,Poli-
cial  PENal,roNNY liSBoa oliVEira, MaT.5950175,Policial PENal.
Período: 25 a 29/04/2022 - diária(s): 04 ½ (QUaTro  E MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808395
Portaria Nº.1481/2022 - 570519 - crPP V

objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE  ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo  Na coMarca dE iTaiTUBa/Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: iTaiTUBa
Servidor (es):rEiNaldo dE alMEida MacHado, MaT.5938797,Policial 
PENal,JoSE lUcaS doS SaNToS SilVa , MaT.59501401, Policial PE-
Nal,JoElSoN dE JESUS PErdiGÃo, MaT.5936475, Policial PENal.
Período: 29/04 a 05/05/2022  diária(s): 06 ½ (SEiS  E MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808396
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diÁria
Portaria Nº.1478/2022 - 488044 - PeM ii

objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
SESSÃo do JÚri Na  coMarca dE iTaiTUBa/Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino: iTaiTUBa
Servidor (es):JoHNaTaN GoNÇalVES dE arrUda, MaT.5949844,Poli-
cial PENal,SErGio caMPoS oliVEira, MaT.54191458,Policial PENal, 
iGor PEdroSa araUJo, MaT. 5949826, Policial PENal.
Período: 06  a 13/05/2022 - diaria (S): 7 1/2 (SETE E MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808388
Portaria Nº.1482/2022- 288211 - ctM ii

objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
dEPoiMENTo   Na coMarca dE ToME - aÇU/Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: ToMÉ aÇU
Servidor (es) NaZarENo dE oliVEira MariNHEiro  MaT.57210813,Poli-
cial PENal, roSiNildo aNJoS MaciEl,  MaT. 5950172, Policial PENal, 
clEBEr aUGUSTo Maia doS SaNToS, MaT.5934500, aGENTE PriSioNal .
Período: 16/05/2022 - diária(s): ½ ( MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808400
Portaria Nº.1483/2022- 621442 - crPP V

objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
SESSÃo do TriBUNal JÚri Na coMarca dE SENador JoSE Porfirio/Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: SENador JoSE Porfirio
Servidor (es):iGor SaraiVa MoNTEiro, MaT.5921311,aGENTE PriSio-
Nal ,ValTEr GUiMaraES iGrEJa JUNior,MaT.5755000, Policial PENal, 
MarcElo PiNTo diaS , MaT.595312,Policial PENal.
Período: 23 a 27/05/2022  - diária(s): 04 ½ (QUaTro E MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808404
Portaria Nº1485/2022- 623950 - crPP V

objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
SESSÃo do JUri Na coMarca dE ParaUaPEBaS Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: ParaUaPEBaS
Servidor (es):aNToNio faBiaNo dE lMa SilVa, MaT.5953943, Policial 
PENal, clEiToN MacHado da SilVa, MaT.5950097, Policial PENal,-
JoÃo clodoaldo dE oliVEira alMEida ,MaT.5954119,Policial PENal.
Período: 08 a 10/05/2022  - diária(s): 02 ½ (dUaS  E MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 808406

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa GaLa
Portaria Nº 1531/2022 – dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 31 de Maio de 2022.
Nome: JoSE NiValdo NaSciMENTo doS SaNToS, Matrícula nº 
54180751/1; cargo: agente Penitenciário
assunto: licença Gala
Período: 28/05/2022 a 04/06/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 807879
Portaria N.º 162/2022/GaB/ seaP *

BeLÉM, 23 de Maio de 2022.
o SEcrETario dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, no uso de suas 
atribuições legais;
coNSidEraNdo as normas estabelecidas na Portaria n° 323/2021-GaB/
SEaP/Pa, que regulamenta a atuação e competências do comando de 
operações Penitenciárias (coPE) no âmbito da Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária do Pará;
coNSidEraNdo o afastamento do comandante de operações 
Penitenciárias (coPE) para participação em evento de capacitação;
rESolVE:
art. 1º. dESiGNar o capitão QoaPM rUBENS TEiXEira MaUES JUNior, 
matrícula funcional nº 5631386, para responder pelo comando de 
operações Penitenciárias (coPE), cumulativamente com a função de 
Subcomandante da referida Unidade Especializada, 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 
devidas 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
* Republicado por ter saído com incorreções no Diário Oficial do 
estado nº 34.992, de 02 de junho de 2022.

Protocolo: 808619

..

secretaria de estado 
de cULtUra

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 359 de 02.06.2022
Processo nº2022/478104
Servidor: alUiZio da SilVa VilHENa
Matrícula: 57234539/ 1
cargo: assistente administrativo
objeto: designada como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT, realizada pelo profissional ALEX RODRI-
GUES caValcaNTE - GRUPO ICOARACI CREW, contratado prestar serviços 
artístico-culturais com apresentação cultural no evento “dia internacional 
da dança”, que acontecerá no dia 29 de abril de 2022, das 18h às 22h, na 
Estação cultural de icoaraci. os efeitos desta Portaria retroagem à data 
do evento.

Protocolo: 808347

diÁria

Portaria Nº 357/22, de 02.06.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: MarcoS ViNiciUS rEiS carValHo
cargo: MoToriSTa
Matrícula: 5955140/1
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (Uma e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: BraGaNÇa/Pa
Período: 12 a 13.05.2022
objetivo: Transporte de servidores do gabinete da SEcUlT ao referido município.
ordenador: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior/Secretário adjunto da 
Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 808354
Portaria Nº 358/22, de 02.06.2022

fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: diego Tavares da Silva Trindade
cargo: Secretario de diretoria
Matrícula: 5933792/3
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 do 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: 808393

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00893

Processo Nº 2022/637962
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 27/05/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação do even-
to Exposição de Bonsais.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 – oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS-PESSoa fÍSica. PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
268542 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: alUiZio da SilVa VilHENa – Ma-
TrÍcUla: 57234539-1.
coNTraTado: SaNTiaGo loPEZ – cPf Nº 065.498.487-50
ENdErEÇo:TraVESSa JoÃo rEBoÇaS, N5B, SÃo JoÃo dE oUTEiro, 
cEP: 66.840-195, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 807992
terMo de FoMeNto

terMo de FoMeNto: 016/2022. secULt/Pa
Processos adMiNistratiVos: 2022/367396-secULt

oBJETo: realização do ii festival da ancestralidade indígena.
Valor: r$ r$ 100.000,00 (cem mil reais)
aSSiNaTUra: 23/05/2022
ViGÊNcia: 23/05/2022 a 30/06/2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: fundamentado na lei nº 13.019/2014, decreto 
Estadual nº 1.835/2017.
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Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301010329 (recursos ordiná-
rios) Natureza da despesa: 335041 –coNTriBUiÇÕES PTrES: 158421 Pi: 
21dEf390116 aÇÃo: 275738 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.   
GESTor rESPoNSáVEl: o gestor do presente Termo de fomento, com 
poderes de controle e fiscalização, será o servidor designado em Portaria 
específica a ser publicada no DOE.
ENTidadE: aSSociaÇÃo MENEZES dE cUlTUra, ESPorTE E laZEr – 
aMEcEl - cNPJ Mf nº 36.245.004/0001-87.
ENdErEÇo: Travessa cristóvão colombo, 528, bairro cruzeiro, distrito de 
icoaraci, cEP 6.810-000, Belém, Pará.
 BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra
aUGUSTo cÉSar GoNÇalVES MENEZES
aSSociaÇÃo MENEZES dE cUlTUra, ESPorTE E laZEr – aMEcEl
               

Protocolo: 808110
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00659
Processo Nº 2022/478104
Valor: r$ 7.500,00 (Sete 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 atender à programação do even-
to dia internacional da dança.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
268542 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: alUiZio da SilVa VilHENa – Ma-
TrÍcUla: 57234539-1.
coNTraTado: alEX rodriGUES caValcaNTE – cPf Nº 035.760.552-74
ENdErEÇo: rUa aMaZoNaS, Qº 5, Nº 210, MaracacUEra, icoaraci, 
cEP: 66.8155-60, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 808392

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1198 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/652046.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
iriTUia”, referentes à iN 931/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, 
cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 807877
Portaria Nº 1194 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
coNSidEraNdo a lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/459760.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “oS caraS 
da NET”, referentes à iN 927/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 807896

Portaria Nº 1192 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/408023.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “iSSo É 
aMor”, referentes à iN 925/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 807831
Portaria Nº 1193 de 02 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 Estadual, 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/399182.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ViVEr E 
NÃo TEr a VErGoNHa dE SEr fEliZ”, referentes à iN 926/2022– fcP, 
fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEi-
ra, matrícula nº: 57198595/2, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de 
Trabalho: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo 
doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, 
Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 807862
Portaria Nº 1199 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/462153.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE fEST 
SoM do NorTE”, referentes à iN 932/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) 
servidor (a) BrUNo lUÍS MElo da SilVa, matrícula n° 5945823/3, cargo: 
coord. Sonora, Setor: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor 
(a) Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo: 
coordenador, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 807908
Portaria Nº 1195 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/398340.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoM do MEU 
Pará”, referentes à iN 928/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) 
raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula nº:5903311, car-
go: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como fiScal SUBSTi-
TUTo, o (a) servidor (a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 
5899706/1, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 807923
Portaria Nº 1205 de 02 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 nº 
2022/651995.
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rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro ca-
PiTÃo PoÇo”, referentes à iN 939/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servi-
dor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, 
cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 808203
Portaria Nº 1206 de 02 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 nº 
2022/462522.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MÚSica 
oNliNE”, referentes à iN 940/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: 
coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiScal SUBSTiTUTo, 
o (a) servidor (a) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula 
nº:5903311, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 808232
Portaria Nº 1215 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº2022/ 
666224.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro SÃo 
fraNciSco i”, referentes à iN 946/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servi-
dor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, 
cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 808509
Portaria Nº 1214 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº2022/ 459782.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoM ElE-
TroNico”, referentes à iN 945/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 808487
Portaria Nº 1213 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/408399.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BoM dE 
Tocar”, referentes à iN 944/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 808490

Portaria Nº 1216 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/402545.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “raiZ Tro-
Pical”, referentes à iN 947/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) BrUNo lUÍS MElo da SilVa, matrícula n° 5945823/3, cargo: coord. 
Sonora, Setor: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) Jair 
NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:coordena-
dor, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 808535
Portaria Nº 1217 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº2022/ 
653930.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
caSTaNHal iii”, referentes à iN 948/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) 
servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como 
fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, 
matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Tra-
balho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 808546
Portaria Nº 1218 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº2022/ 
654925.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
forroNEJo do PoVo”, referentes à iN 949/2022– fcP, fiScal TiTUlar, 
o (a) servidor (a) JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 
57205072/2, cargo: aUXiliar oPEracioNal, Setor/local de Trabalho: 
cao, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaN-
ToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/
local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 808565
Portaria Nº 1203 de 02 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 nº 
2022/399331.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “NU coM a Mi-
NHa MÚSica”, referentes à iN 938/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servi-
dor (a) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula nº:5903311, 
cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como fiScal SUBSTi-
TUTo, o (a) servidor (a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 
5899706/1, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 808103
Portaria Nº 1204 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
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coNSidEraNdo a lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº2022/ 
407827.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “PErdido 
Na NET”, referentes à iN 937/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula nº: 5903311, 
cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula 
nº: 5899706/1, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 808102
Portaria Nº 1190 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 nº 
2022/421054.
 rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “caNToS”, 
referentes à iN 936/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) aNGE-
lo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula n° 57198595/2, cargo: Téc-
nico cultural, Setor: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) 
MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: c Técnico 
cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 808136
Portaria Nº 1189 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 nº 
2022/422038.
 rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ESTilo MU-
Sical”, referentes à iN 935/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) 
aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula n° 57198595/2, cargo: 
Técnico cultural, Setor: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor 
(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: c Téc-
nico cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 808130
Portaria Nº 1197 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/665730.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
SÃo MiGUEl do GUaMá”, referentes à iN 930/2022– fcP, fiScal TiTU-
lar, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, ma-
trícula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, 
e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS 
carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 807996
Portaria Nº 1196 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/669215.

rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral SÃo fraNciSco do Pará”, referentes à iN 929/2022– fcP, 
fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aN-
dradE, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local de Traba-
lho: GaPrES, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo 
doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, 
Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 807965
Portaria Nº 1200 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/461902.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE da 
cUlTUra VirTUal”, referentes à iN 933/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) 
servidor (a) BrUNo lUÍS MElo da SilVa, matrícula n° 5945823/3, cargo: 
coord. Sonora, Setor: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor 
(a) Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo: 
coordenador, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 807956
Portaria Nº 1201 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/462293.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BElEM 
liVE”, referentes à iN 934/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula nº:5903311, 
cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula 
nº: 5899706/1, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 808026
Portaria Nº 1210 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº2022/ 459728.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MUNdo do 
SoM”, referentes à iN 942/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 808457
Portaria Nº 1211 de 02 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 nº 
2022/400949.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MEUS 
SoNS”, referentes à iN 941/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) BrUNo lUÍS MElo da SilVa, matrícula n° 5945823/3, cargo: coord. 
Sonora, Setor: dic., e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) Jair 
NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:coordena-
dor, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 808459
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Portaria Nº 1212 de 02 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº2022/ 
407795.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “riTMoS 
S/a”, referentes à iN 943/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) 
aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, car-
go: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 808469

.

.

errata
.

errata do Protocolo doe: 807738  Publicado no d.o.e. n° 34.992
onde se lê: PorTaria Nº 1886 (...)
Leia-se: PorTaria Nº 1186 (...)
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 808150
errata do Protocolo doe: 807738  Publicado no d.o.e. n° 34.992
onde se lê: PorTaria Nº 1888 (...)
Leia-se: PorTaria Nº 1188 (...)
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 808154
errata do Protocolo doe: 807738  Publicado no d.o.e. n° 34.992
onde se lê: PorTaria Nº 1887 (...)
Leia-se: PorTaria Nº 1187 (...)
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 808151
errata do Protocolo doe: 807738  Publicado no d.o.e. n° 34.992
onde se lê: PorTaria Nº 1885 (...)
Leia-se: PorTaria Nº 1185 (...)
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 808156

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 928/2022
Pae: 2022/398340

objeto: ProJETo “SoM do MEU Pará” no qual os artistas: alÊ NaVEGaN-
TE, PEdriNHo caVallÉro, NilSoN cHaVES, lUciNHa BaSToS, MESTrE 
SolaNo, diVa do BrEGa, NElSiNHo rodriGUES, BaNda SaYoNara E 
BaNda orlaNdo PErEira, se apresentarão em formato digital – liVE,no 
dia 03/06/2022, das 10h às 19h no município de Belém/PA, no canal oficial 
da produtora no Youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  916/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 404998; 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
favorecidos: aUTHENTica coNSUlToria, inscrita no cNPJ 
26.959.836/0001-01
Valor Total: r$ 144.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 928/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 928/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 807925
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 926/2022

Pae: 2022/399182
objeto: ProJETo “ViVEr E NÃo TEr a VErGoNHa dE SEr fEliZ” no qual 
os artistas: VicTor E lYoN, Jaffa rEGGaE, flaVio coiMBra, JUH NaS-
ciMENTo, GEoVaNi liMa, rafild MoNTEiro E foUr MUSic, se apresen-
tarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 09/06/2022, no 
Município de Belém/Pa das 10h às 18h.

 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  930/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049115; 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
favorecidos: GM ProdUcoES & EVENToS, inscrita no cNPJ 
25.040.045/0001-10
Valor Total: r$ 102.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 926/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 926/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 807864
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 925/2022

Pae: 2022/408023
objeto: ProJETo “ElETro HiTS” no qual os artistas: iSa rEBEcca, JESSi-
ca coUTiNHo, caTariNa draGo, lEo MENESES, lord oficial, Marco 
aNTÔNio o SaX ParaENSE, Na cUÍra, raYSSa aBraHÃo, rEdNElSoN, 
roGÉrio alMEida, Tio iVaN, iVaNNa E KáSSio, se apresentarão em 
formato digital – liVE, no dia 07/06/2022, das 10h às 22h,no município 
de Belém/Pa, com transmissão através do canal da produtora no Youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  927/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
418754; 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
favorecidos: cHaf ProdUÇÕES dE EVENToS, inscrita no cNPJ 
30.169.217/0001-90
Valor Total: r$ 158.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 925/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 925/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 807834
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 927/2022

Pae: 2022/459760
objeto: ProJETo “oS caraS da NET” no qual os artistas: aMor PlE-
BEU, aNa SElMa, BaNda SUaVEMENTE, cÉZar E oS caraS, icaMiaBaS, 
JUNior alMEida, JUNior SaldaNHa ProJEcT, lariSSa lEiTE, MarcE-
LO MARIANO, MARCELO KAHWAGE, Mario MoUZiNHo, PaGodE rETrÔ, 
ToMarocK, se apresentarão em formato digital – liVE, no município de 
Belém/PA, no dia 04/06/2022, das 09h às 22h, no canal oficial do youtube 
da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  924/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049222; 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
favorecidos: PaTY EVENToS, inscrita no cNPJ: 30.374.683/0001-08
Valor Total: r$ 162.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 927/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 927/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 807898
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 932/2022

Pae: 2022/462153
objeto: ProJETo “liVE fEST SoM do NorTE” no qual os artistas: rai-
ff PEGada, THaYS NEVES, BaTiSTa do PiSEiro, ElToN ESToUrado, 
iraN fEliPE, rafa loVE, rENNÊ, BaNda rEMElEXo, se apresentarão 
em formato digital – liVE, no município de Garrafão do Norte/Pa, em 
08/06/2022, das 16h às 00h.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  932/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049255; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
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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
favorecido: MT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 45.080.479/0001-51
Valor Total: r$ 72.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 932/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 932/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 807910
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 931/2022

Pae: 2022/652046
objeto: ProJETo “BaNZEiro iriTUia” no qual os artistas: rodolfo oli-
VEira, THaÍS PorPiNo, MoNiQUE Moral, GEMEoS do forrÓ E dEUZa 
MaGalHÃES, se apresentarão no dia 11/06/2022, no município de irituia/Pa.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  915/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 318821; 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
favorecidos: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89, f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09, e aT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
45.080.479/0001-51
Valor Total: r$ 55.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 931/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 931/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 807882
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 939/2022

Pae: 2022/651995
objeto: ProJETo “BaNZEiro caPiTÃo PoÇo”no qual os artistas: rodol-
fo oliVEira, lEoZiNHo forroZEiro, THaiS PorPiNo, lENNoN for-
roZEiro, GEMÊoS do forrÓ, que se apresentarão no município de dom 
Eliseu/Pa, no dia 18/06/2022, das 19h às 00h.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 899/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 318820; 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
favorecidos: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 50.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 939/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 939/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808206
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 940/2022

Pae: 2022/462522
objeto: ProJETo “MÚSica oNliNE” no qual os artistas: claUdio BlacK, 
PaUlo iVaN, dUPla EdUardo E GaBriEl, carloS VicTor, ValdEcir 
SaNToS, arNaldo BUda, dJ lÉo SoUZa, roBErTo araÚJo, ViNÍciUS 
lEiTE, GUSTaVo MENdES, BaNda BaTidÃo do MElodY E JUNior oliVEi-
ra, que se apresentarão no município de Belém/Pa, no dia: 02/06/2022, 
das 12h00 às 00h00
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 899/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049265; 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
favorecidos: BEaT MiX ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 
39.150.136/0001-13
Valor Total: r$76.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

                             terMo de ratiFicaÇÃo de 
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 940/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 940/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808233
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 949/2022

Pae: 2022/ 654925
objeto: ProJETo “BaNZEiro forroNEJo do PoVo” no qual os artistas: 
ZEZiNHo doS TEcladoS, lEoZiNHo forroZEiro, rodolfo oliVEira, 
daNiEl araÚJo, KarliElSoN VaQUEiro, farra dE VaQUEiro, MoNi-
QUE Moral, GÊMEoS do forrÓ, aNTÔNio MarcoS E lUaNa MaGa-
lHÃES se apresentarão em formato presencial no dia 09/06/2022, das 14h 
às 23h, no Município de aurora/Pa.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  908/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 318809; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: MT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
45.080.479/0001/51, f5 ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ 
36.071.815/0001-09, aT ENTrETErriMENTo inscrita no cNPJ 
43.899.806/0001-50, rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ 
32.796.118/0001-64 e VM ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ 
28.041.982/0001-89
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

 terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 949/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 949/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808563
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 948/2022

Pae: 2022/ 653930
objeto: ProJETo “BaNZEiro caSTaNHal iii” no qual os artistas: Kar-
liElSoN VaQUEiro, farra dE VaQUEiro, dEUZa MaGalHÃES, GÊMEoS 
do forrÓ E aNTÔNio MarcoS se apresentarão em formato presencial no 
dia 03/06/2022, das 19h às 23h, no Município de Mãe do rio/Pa.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  906/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 318816; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: f5 ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ 36.071.815/0001-
09, aT ENTrETEriMENTo inscrita no cNPJ 43.899.806/0001-50, rB Pro-
dUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ 32.796.118/0001-64 e VM ProdU-
ÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ 28.041.982/0001-89
Valor Total: r$ 52.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 948/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 948/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808545
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 947/2022

Pae: 2022/402545
objeto: ProJETo “raiZ TroPical” no qual os artistas: VicTor E lYoN, 
aMaZÔNia GrooVE, foUr MUSic, GEoVaNi liMa E rafild MoNTEi-
ro se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
06/06/2022, no Município de Belém/Pa das 10h às 15h
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  917/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049142; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
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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
favorecido: GM ProdUcoES & EVENToS, inscrita no cNPJ 25.040.045/0001-10
Valor Total: r$60.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 947/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 947/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808537
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 945/2022

Pae: 2022/ 459782
objeto: ProJETo “SoM ElETroNico” no qual os artistas: dJ ElToN, fEco, 
aNdEK, TEVEZZ, KaME, dJ dUda, rESQ, GUSTTaVoc, KorB, aNdro 
BaUdElairE, aNdErSoN MoYSES, dJ dalToN, dJ dEiVid, dJ diNHo, 
DJ LULA SAUDADE, DJ PAULINHO, WILLY BENITEZ, DJ VITOR PEDRA E DJ 
claYToN se apresentarão em formato digital – liVE no dia 07/06/2022, 
das 05h às 23h, no Município de Belém/Pa.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  935/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049214; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: fSr ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 25.180.110/0001-03
Valor Total: r$ 179.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

                             terMo de ratiFicaÇÃo de 
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 945/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 945/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808486
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 944/2022

Pae: 2022/408399
objeto: ProJETo “BoM dE Tocar” no qual os artistas: iara ME, Karol 
PICANÇO, WILLY BENITEZ, ANDERSON MOYSES, ALLAN ROFFE, JACKSON 
E ZE VicroE, Tio cHico S/a, BrUNo BENiTEZ, BoB frEiTaS, BrUNa 
BARROS, CLAUDIO WALLACE, FLAVIANO RAMOS E SERGINHO se apresen-
tarão em formato digital – liVE no dia 07/06/2022, das 09h às 22h, no 
Município de Belém/Pa.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  933/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 418750; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: fSr ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 25.180.110/0001-03
Valor Total: r$ 189.000,00 
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 944/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 944/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808501
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 946/2022

Pae: 2022/ 666224
objeto: ProJETo “BaNZEiro SÃo fraNciSco i” no qual os artistas: ciN-
THYa MElo, ZEZiNHo doS TEcladoS, forro coMBaTE, KarliElSoN 
VaQUEiro, THaiS PorPiNo, lENNoN forroZEiro, farra dE VaQUEi-
ro, dEUZa MaGalHaES se apresentarão em formato presencial no dia 
17/06/2022, das 16h às 23h, no Município de São francisco/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  937/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 318812; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa

favorecido: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09, MT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
45.080.479/0001-51 e aT EVENToS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ: 43.599.806/0001-50
Valor Total: r$ 90.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 946/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 946/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808508
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 934/2022

Pae: 2022/462293
objeto: ProJETo “BElEM liVE” no qual os artistas: HYGiNo PaMPolHa, 
JORGE ADONIS, ARTHUR BERNARDES, JHONY WLAD, RAINER COSTA, BAN-
da SaBor aÇaÍ, JUNior VEloSo, JaNdEr BraSil, carliNHoS SaBiá, 
THÉo PÉrola, NEGra MariNa facÍola, se apresentarão em 05/06/2022, 
no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  901/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049263; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: JJ EVENToS, inscrita no cNPJ 34.393.995/0001-10
Valor Total: r$ 112.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

                             terMo de ratiFicaÇÃo de 
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 934/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 934/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808028
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 933/2022

Pae: 2022/461902
objeto: ProJETo “liVE da cUlTUra VirTUal” no qual os artistas: raiff 
PEGada, THaYS NEVES, BaTiSTa do PiSEiro, ElToN ESToUrado, iraN 
fEliPE, rafa loVE, rENNÊ, BaNda rEMElEXo, se apresentarão em formato 
digital – liVE, no município de irituia/Pa, em 08/06/2022, das 08h às 16h.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  927/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049257; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: MT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 45.080.479/0001-51
Valor Total: r$ 72.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 933/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 933/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 807958
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 929/2022
Pae: 2022/669215

objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral SÃo fraNciSco do Pará” no 
qual os artistas: lEoZiNHo forroZEiro, lENNoN forroZEiro, dEUZa 
MaGalHÃES, aNTÔNio MarcoS, lUaNa MaGalHÃES, a ser realizado no 
dia 05/06/2022, no município de aurora/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  922/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
318813; 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
favorecidos: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89, f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09, e MT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
45.080.479/0001-51
Valor Total: r$ 90.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 929/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 929/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 807966
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 930/2022

Pae: 2022/665730
objeto: ProJETo “BaNZEiro SÃo MiGUEl do GUaMá” no qual os artis-
tas: rENNÊ, rodolfo oliVEira, MoNiQUE Moral, dEUZa MaGalHÃES, 
aNTÔNio MarcoS E lUaNa MaGalHÃES, a ser realizado em formato pre-
sencial no município de ourém/Pa, no dia 04/06/2022, das 17h às 22h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  923/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 318814; 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
favorecidos: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09, MT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
45.080.479/0001-51 e aT EVENToS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ: 43.599.806/0001-50
Valor Total: r$ 90.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

                             terMo de ratiFicaÇÃo de 
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 930/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 930/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 807999
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 936/2022

 Pae: 2022/421054
objeto: ProJETo “caNToS”no qual os artistas: HENriQUE SENNa,  lUcaS 
iMPErador, lUiZiNHo liNS, MoSTarda ElÉTrica, oS caraS do for-
rÓ, ricHElE HalidaY, TaMo JUNTo, YGor fErraZ, BaNJo loKo, dESE-
JO PROIBIDO, DJ JEFFERSON SHOW MAN E GRUPO NOSSA HISTÓRIA, que 
se apresentarão em formato digital – liVE, no município de Belém/Pa, em 
03/06/2022, das 10h às 22h,no canal da produtora no Youtube.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 899/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049188; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TriBUS criaTiVa ProdUÇÕES E coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
Valor Total: r$ 138.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

 terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 936/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 936/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808132
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 935/2022

 Pae: 2022/422038
objeto: ProJETo “ESTilo MUSical”no qual os artistas: dJ JEffErSoN 
SHOW MAN, DESEJO PROIBIDO, GRUPO NOSSA HISTÓRIA, HENRIQUE 
SENNa, lUcaS iMPErador, SENTiNElaS do NorTE, lUiZiNHo liNS, 
ricHElE HalidaY, MoSTarda ElÉTrica, oS caraS do forrÓ, BaNJo 
loKo, YGor fErraZ E TaMo JUNiTo, que se apresentarão no projeto 
“ESTilo MÚSical”, a ser realizado em formato digital – liVE, no município 
de Belém/Pa, em 02/06/2022, das 09h às 22h, no canal da produtora no 
Youtube.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 914/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049198; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa

favorecido: TriBUS criaTiVa ProdUÇÕES E coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

 terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 935/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 935/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808129
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 938/2022

Pae: 2022/399331
objeto: ProJETo “NU coM a MiNHa MÚSica”no qual os artistas: cYNTHia 
PaMPolHa, BaNda UP7, rodriGo MElo, roTa liNEar, TiNa MEl, BlacK 
JacK, cHarlES aNdi E QUiNTETo caXaNGa, que se apresentarão em 
formato digital – liVE, no município de Belém/Pa, em 03/06/2022,no canal 
da produtora no Youtube.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 899/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 df 
4049118; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: l a ProdUÇÕES dE EVENToS, inscrita no cNPJ 
28.652.606/0001-20
Valor Total: r$ 121.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 938/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 938/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808105
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 937/2022

Pae: 2022/ 407827
objeto: ProJETo “PErdido Na NET” no qual os artistas: rodriGo MElo, 
QUiNTETo caNXaGá, MEGafoNE BaNd, roTa liNEar, SEVEN Jr, SiNara 
coSTa, TiNa MEl, TroPical rEGGaE, MariaNa BraNdÃo, KaYa fYaH, 
BaNda caBorNo XiV, roNNY MorEira, BaNda VESaNo, clEUMa ro-
driGUES E cHarlES aNdi se apresentarão em formato digital – liVE 
02/06/2022, no Município de Belém/Pa das 09h às 23h.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  919/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 418755; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: l a ProdUÇÕES dE EVENToS, inscrita no cNPJ 
28.652.606/0001-20
Valor Total: r$ 207.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 937/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 937/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808101
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 943/2022

Pae: 2022/ 407795
objeto: ProJETo “riTMoS S/a” no qual os artistas: oS KariNHaS, SaN-
Ti loPEZ, lUcaS MiGlio, BrUNa lUZ, PaGodE aS, PaGodE do MiriM, 
NEaN GalUccio, THE rocKErS, aNdrÉ aNdradE, alEXSaNdra Vic-
TÓria, MESTrE BoriBori, rUBÃo aNdradE, MESTrE GiNJa, adilSoN 
alcÂNTara se apresentarão em formato digital – liVE no dia 06/06/2022, 
das 10h às 00h, no Município de Belém/Pa.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  926/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 418756; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: airES EVENToS E ProdUÇÕES arTiSTicaS, inscrita no cNPJ: 
41.505.077/0001-09
Valor Total: r$ 182.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 943/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 943/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808468
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 941/2022

Pae: 2022/400949
objeto: ProJETo “MEUS SoNS” no qual os artistas: rafild MoNTEiro, 
Jaffa rEGGaE, VicTor E lYoN, GEoVaNi liMa E foUr MUSic, que se 
apresentarão em formato digital – liVE e gravações de video, no município 
de Belém/Pa, no dia 07/06/2022, das 10h às 15h
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 899/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049125; 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
favorecidos: GM ProdUcoES & EVENToS, inscrita no cNPJ 
25.040.045/0001-10
Valor Total: r$ 60.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 941/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 941/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808460
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 942/2022

Pae: 2022/ 459728
objeto: ProJETo “MUNdo do SoM” no qual os artistas: PaGodE do Mi-
riM, PaGodE S.a, SaNTi loPEZ, aSSoc. folc. ParaMaZoN, MarloN 
oNE, HoMEro Jr, TrEM da faNTaSia, TUrMa faNTaSTica, MESTrE GiN-
Ja, oS KariNHaS, rUBÃo aNdradE, adilSoN alcaNTara E THE rocKE-
rS se apresentarão em formato digital – liVE 09/06/2022, no Município 
de Belém/Pa.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  934/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049221; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: airES EVENToS E ProdUÇÕES arTiSTicaS, inscrita no cNPJ: 
41.505.077/0001-09
Valor Total: r$ 180.000,00
data: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 942/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 942/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 02/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 808456

.

.

diÁria

Portaria Nº 1184 - cGP/ FcP de 01 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais 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 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/ 679244 – Gabinete da Presidencia - GaPrE, datado de 
31/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que se deslocarão com a finalidade de participar da 
inauguração da USiPaZ, no Município de canaã dos carajás/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 57205810/1 PrESidENTE

02 a 05/06/2022 3,5
JoSE JUlio SilVa BEZErra 5892295/1 MoToriSTa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 807931

Portaria Nº 1207 - cGP/FcP de 02 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 2022/685987– coordenadoria de Promoção Editorial-cPEd/fcP, 
de 01/06/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que representar a fundação cultural do Pará na feira 
do livro de castanhal, na Mesa sobre a lei Semear/fcP

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

carMEM BEaTriZ fiScHEr 
cardoSo 5146968/2 agente administrativo

03/06/2022  ½

WALTER FIGUEIREDO DE SOUSA  5007879 assessor Especial i

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 808282
Portaria Nº 1191 - cGP/FcP de 02 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 nº2022/684812 – dic/fcP, de 01/06/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão acompanhar e fiscalizar os Projetos: Banze-
ro castanhal iii (Processo nº 2022/653930); São Miguel do Guamá (Pro-
cesso nº 2022/665730; Banzero castanhal ii (Processo nº 2022/653557); 
Banzero castanhal ii (Processo nº 2022/653557); Banzero São francisco 
do Pará (Processo nº 2022/669215), nos municípios de Mãe do rio/Pa, 
ourém/Pa e aurora do Pará/Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

SaNdra Maria NaSciMENTo dE 
aNdradE 5935624/2 aSSESSor

03 à 06/06/2022  
3 ½

GilVaNdro MElo da SilVa 5952204/1 MoToriSTa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 808302

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1105 – cGP/FcP de  25 de Maio de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, 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, publicados 
no doE nº 34488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo as solicitações via e-mail institucional da docia/fcP de 
12/05/2022 e da cTMS/dic/fcP de 13/05/2022;
rESolVE:
alTErar o período de férias concedida através da Portaria de férias nº 737 
cGP/fcP de 02/05/2022, publicada no doE nº 34.957 de 04/05/2022, das 
servidoras abaixo relacionadas:

MatrÍcULa NoMe carGo PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de 
GoZo

5185432/1 EdNa SilVa dE SoUZa aUXiliar adMiNiS-
TraTiVo 01/02/2020 à 31/01/2021 12/09/2022 à 

11/10/2022

5058066/1 Maria do Socorro dE 
araUJo SilVa SErVENTE 23/10/2019 à 22/10/2020 01/08/2022 à 

30/08/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício.

Protocolo: 808226
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FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

resUMo da Portaria Nº. 096/2022- FcG de 26.05.2022
fundamento legal: art. 91 da lei 5.810/94 (rJU)
conceder: licença Paternidade
Servidor: ViTor VaSco riBEiro, matrícula nº. 5956631/1
cargo: Técnico em Música/ oboé
Período: 19.05.2022 a 07.06.2022- 20 (vinte) dias
autorização: Processo nº. 2022/640896
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG.

Protocolo: 807818
Portaria N° 107/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]
rESolVE: 
dESiGNar o servidor Kleber farias forte, assistente de informática, matrí-
cula funcional nº 5909561/1, para assumir a função de fiscal do Contrato 
nº 25/2022, firmado com a Controle Net LTDA, para aquisição de equi-
pamento com configuração e treinamento via remoto de servidor stora-
ge; e a servidora aline da costa Moura, cargo gerente, matrícula  funcional 
nº 5891122/3, para substituí-lo durante seus afastamentos legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 02 de junho de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 808338

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 25/2022.
EXErcÍcio: 2022.
OBJETO: aquisição de equipamento com configuração e treinamento via 
remoto de servidor storage 
daTa da aSSiNaTUra:31/05/2022.
ViGÊNcia: 31/05/2022 a 30/08/2022.
ModalidadE: Pregão Eletrônico.
Valor: r$ 118.000,00.
orÇaMENTo: PT 47201133621509, aT:8906,fT:0301, Nd:449052.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.  
coNTraTado: controle Net ltda,cNPJ nº03.247.280/0001-25, com sede 
avenida das carinas, nº660, indianápolis,cep nº04.086-011,São Paulo-SP.
Proc. Nº: 2022/81286.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 808422

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ 
FUNdaÇÃo carLos GoMes 

eXtrato do editaL - Nº. 07/2022 – FcG
Processo seLetiVo siMPLiFicado - Pss

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;
TorNa PÚBlico o Edital do ProcESSo SElETiVo SiMPlificado/PSS-Nº. 
07/2022-fcG visando a contratação temporária de excepcional interesse 
público para o provimento de 01 (uma) vaga para a função de assistente 
de informática Nível Médio, com vencimento base no valor de r$ 1.215,50 
(Mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos).
a contratação, em caráter temporário, terá como fundamento a da lei 
complementar nº. 07, de 25 de setembro de 1991, alterada pela lei com-
plementar nº. 077, de 28 de dezembro de 2011, decreto Estadual nº. 
1.230, de 26 de fevereiro 2015, decreto Estadual nº. 1.741, de 19 de abril 
de 2017, lei Estadual nº. 5.939, de 15 de janeiro de 1996, lei Estadual nº. 
7.310, de 07 de outubro 2009, lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, decreto nº. 261, de 12 de agosto de 2019 e decreto nº. 367, de 23 
de outubro de 2019.
as inscrições estarão abertas nos dias 08.06.2022 a 09.06.2022, exclusi-
vamente no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.
Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam 
no inteiro teor do EdiTal do PSS Nº. 07/2022 – fcG, que encontra-se dis-
ponível nos sites: www.fcg.pa.gov.br e www.sipros.pa.gov.br.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 02 de junho de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fundação carlos Gomes

Protocolo: 808309

GoVerNo do estado do ParÁ 
FUNdaÇÃo carLos GoMes 

eXtrato do editaL - Nº. 06/2022 – FcG
Processo seLetiVo siMPLiFicado - Pss

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;
TorNa PÚBlico o Edital do ProcESSo SElETiVo SiMPlificado/PSS-Nº. 
06/2022-fcG visando a contratação temporária de excepcional interesse 
público para o provimento de 05 (cinco) vagas para a função de assistente 
administrativo Nível Médio, com vencimento base no valor de r$ 1.215,50 
(Mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos).
a contratação, em caráter temporário, terá como fundamento a da lei 
complementar nº. 07, de 25 de setembro de 1991, alterada pela lei com-
plementar nº. 077, de 28 de dezembro de 2011, decreto Estadual nº. 
1.230, de 26 de fevereiro 2015, decreto Estadual nº. 1.741, de 19 de abril 
de 2017, lei Estadual nº. 5.939, de 15 de janeiro de 1996, lei Estadual nº. 
7.310, de 07 de outubro 2009, lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, decreto nº. 261, de 12 de agosto de 2019 e decreto nº. 367, de 23 
de outubro de 2019.
as inscrições estarão abertas nos dias 08.06.2022 a 09.06.2022, exclusi-
vamente no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.
Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam 
no inteiro teor do EdiTal do PSS Nº. 06/2022 – fcG, que encontra-se dis-
ponível nos sites: www.fcg.pa.gov.br e www.sipros.pa.gov.br.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 02 de junho de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fundação carlos Gomes

Protocolo: 808294
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secretaria de estado 
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 489 de 01 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/679293/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 3 ½ (três diárias e meia), que se 
deslocará para o municípios de castanhal (meia diária) e água azul do 
Norte (três diárias), nos dias 02 a 06 de junho de 2022, para cobertura de
pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: alex Maciel Nogueira ribeiro
MaTrÍcUla: 5949318
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 490 de 01 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/679105/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 4 ½ (quatro diárias e meia), que se 
deslocará para o municípios de castanhal e água azul do Norte, nos dias 
02 a 06 de junho de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo 
do Estado do Pará.
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTrÍcUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 491 de 01 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/679381/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de São João da ponta, no dia 02 de junho de 2022, para a 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Marcelo augusto Seabra amador
MaTrÍcUla: 5945854
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 492 de 01 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/687616/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 4 ½ (quatro diárias e meia), que 
se deslocará para os municípios de Marabá e redenção, nos dias 02 a 06 
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junho de 2022, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NOME: Wanderil do Rosário de Souza Maia
MaTrÍcUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 493 de 01 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/687768/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de São João da Ponta, no dia 02 junho de 2022, para 
conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Paulo roberto de Souza costa
MaTrÍcUla: 57230565
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 494 de 01 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/687688/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 4 ½ (quatro diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de Parauapebas e canaã dos carajás, nos 
dias 02 a 06 junho de 2022, para conduzir a equipe que efetuará cobertura 
jornalística.
NoME: ruan augusto Barbosa Estevam
MaTrÍcUla: 5945598
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 495 de 01 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/687490/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 3 ½ (três diárias e meia), que se 
deslocará para o municípios de castanhal e água azul do Norte, nos dias 02
a 05 de junho de 2022, para conduzir a equipe que efetuará cobertura 
jornalística.
NoME: Gilberto adriano Pastana Marçal
MaTrÍcUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 496 de 01 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/687448/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 3 ½ (três diárias e meia), que se 
deslocará para o municípios de castanhal e água azul do Norte, nos dias 02
a 05 de junho de 2022, para conduzir a equipe que efetuará cobertura 
jornalística.
NOME: Wagner Gomes Pantoja
MaTrÍcUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 808405
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FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 027/2022
Processo Nº 2022/153823
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 021/2022
objeto: a presente contratação, na modalidade cotação Eletrônica, tem 
por objeto à aquisição de serviço de sanitização, dedetização/desratização, 
limpeza de cisterna e limpeza de caixa d’água, com vistas ao atendimento 
das necessidades da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, no 
ano de 2022, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo 
de referência e demais anexos, que integram o processo.
Valor Global: r$ 8.080,00 (oito mil e oitenta reais)
data de assinatura: 26/05/2022
data de Vigência: 26/05/2022 à 26/05/2023
fiscal de contrato: Bruno de araújo Moura – Nº matricula: 5946608/1
Suplente de fiscal: Efraim Manasses Pinheiro – Nº matricula: 182540/2
dotação orçamentária:

funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 412.000.8338c
contratado (a): XiNGU SErViÇoS E SolUÇÕES aMBiENTaiS lTda.
cNPJ n°: 23.259.429/0001-01
Endereço: rua Boa Vista, nº 1388, bairro: Boa Vista
cEP: 67.202-015 Marituba/Pa
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 807926

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022
Processo Nº 2021/789395
a fundação Paraense de radiodifusão-fUNTElPa, comunica, aos interes-
sados no processo de licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, 
n.º 010/2022, Processo n.º 2021/789395, tendo por objeto a aquisição de 
Equipamentos de informática e de áudio e Vídeo, cuja sessão está marca-
da para o dia 03/06/2022 às 10hs, está TEMPorariaMENTE SUSPENSo 
por motivos de conveniência e oportunidade, visto a necessidade de ade-
quações no Edital e no Termo de referência.
Belém, 02 de junho de 2022.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 808062
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secretaria de estado 
de edUcaÇÃo

.

contrato: 130/2022 
objeto do contrato: contratação emergencial de empresa para prestação 
de serviços transporte escolar terrestre, com vistas à condução/locomoção 
de alunos matriculados na rede de ensino, residentes na zona rural, em 
assentamentos e/ou em acampamentos no Município de Maracanã/Pa.
dispensa de licitação: 022/2022-Nlic/SEdUc
Valor mensal: r$  575.065,92 (quinhentos e setenta e cinco mil, sessenta 
e cinco reais e noventa e dois centavos), perfazendo o valor global de r$ 
3.450.395,52 (três milhões, quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e no-
venta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
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: Moraes de lima Transportes e Serviços, no cNPJ: 
22.823.674/0001-29, com sede ao Conj. Resid. Waldir Emin, nº 29, Qd. C, 
cEP:68.725-000, colina, igarapé-açu/Pa.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 02/06/2022
Vigência: 02/06/2022 a 29/11/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 808623
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo 

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
ProcESSo Nº 2020/309150 - PaE/SEdUc
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
ModalidadE: regime diferenciado de contratação rdc ElETrÔNico Nº 
02/2022 - Nlic/SEdUc 
iTEM ÚNico

contratação de empresa de engenharia para execução de obra de conclusão da construção da Escola Estadual de 12 salas 
de aula no bairro de cidade Jardins no município de Parauapebas, estado do Pará, para atender as demandas locais.

EMPrESa ofErTa dE PrEÇoS

Mf - SErVicoS EM TEcNoloGia E coNSTrUÇÃo - cNPJ: 26.481.657/0001-01 r$ r$ 7.000.000,00

Belém, 03 de junho de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação - SEdUc/Pa

Protocolo: 808629
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.

Portaria
.

Portaria de Prorr. Nº 624/2022-GaB/Pad. 
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 a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar através da PorTaria Nº 291/2022-GaB/Pad de 14 de março de 
2022, publicada no doE n° 34.896 de 17 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 510/2022-cPad, de 01 de 
junho de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antônio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº 625/2022-GaB/Pad. 
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 a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar através da PorTaria Nº 293/2022-GaB/Pad de 14 de março de 
2022, publicada no doE n° 34.896 de 17 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022-cPad, de 01 de 
junho de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº 626/2022-GaB/Pad. 
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 a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar através da PorTaria Nº 362/2022-GaB/Pad de 23 de março de 
2022, publicada no doE n° 34.907 de 25 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022-cPad, de 01 de 
junho de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 807858
Portaria N° 72/2022 - GaB/saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fun-
do rotativo da EE NoSSa SENHora do GUadalUPE- UrE 05- Santa-
rém, concedida a servidora abaixo relacionado, responsável pela referida 
Unidade de Ensino.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e; 
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022-422243 PaE.
rESolVE

 art. 1° - autorizar a Vice- diretora da EE NoSSa SENHora do GUada-
lUPE - Santarém, a receber os recursos do fundo rotativo da referida 
Unidade referente ao exercício de 2022, podendo executar as seguintes 
transações: Efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extra-
tos bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, cancelar, 
baixar cheques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio setor serVidor (a) MatrÍcULa cPF

SaNTarÉM- 
UrE 05

EE NoSSa SENHora do 
GUadalUPE

Maria Socorro PErEira 
dE SoUSa 5901567/1 205.566.162-00

 
art. 2° - fica Expressamente proibido ao servidor: Solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação. 
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 31 de maio de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 807790
Portaria N° 74/2022 - GaB/saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEf cÂNdido Horácio EVEliN, no município de ananin-
deua, concedida a servidora abaixo relacionado, responsável pela referida 
Unidade de Ensino.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e; 
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022-640520 PaE.
rESolVE
art. 1° - autorizar a Vice- diretora da EEEf cÂNdido Horácio EVEliN - 
USE 15- ananindeua , a receber os recursos do fundo rotativo da referida 
Unidade referente ao exercício de 2022, podendo executar as seguintes 
transações: Efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extra-
tos bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, cancelar, 
baixar cheques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio setor serVidor (a) MatrÍcULa cPF

aNaNiNdEUa- 
USE 15

EEEf cÂNdido Horácio 
EVEliN

KariNa KEYla dE MoUra 
carValHal 57205017-2 652.545.892-72

 
art. 2° - fica Expressamente proibido ao servidor: Solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação. 
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 31 de maio de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 807804
Portaria N° 70/2022 - GaB/saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEfM. JorNaliSTa rÔMUlo MaioraNa- USE 15 - ananin-
deua, concedida a servidora abaixo relacionado, responsável pela referida 
Unidade de Ensino.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e; 
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022-645029 PaE.
rESolVE  
art. 1° - autorizar a Vice- diretora da EEEfM. JorNaliSTa rÔMUlo Maio-
raNa- USE 15 - ananindeua, a receber os recursos do fundo rotativo 
da referida Unidade referente ao exercício de 2022, podendo executar as 
seguintes transações: Efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos 
e extratos bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, 
cancelar, baixar cheques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio setor serVidor (a) MatrÍcULa cPF

ananindeua- 
USE 15

EEEfM. JorNaliSTa rÔMUlo 
MaioraNa

alESSaNdra dE fáTiMa 
MEdEiroS da coSTa 57190392-4 637.666.712-00

 
art. 2° - fica Expressamente proibido ao servidor: Solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação. 
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 31 de maio de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 807800
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Portaria N° 71/2022 - GaB/saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da Erc aSSociaÇÃo BENEficiENTE MilToN PErEira dE MElo - 
USE 04, concedida a servidora abaixo relacionado, responsável pela refe-
rida Unidade de Ensino.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e; 
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022-149268 PaE.
rESolVE
art. 1° - autorizar a Secretária Escolar da Erc aSSociaÇÃo BENEficiEN-
TE MilToN PErEira dE MElo- USE 04, a receber os recursos do fundo 
rotativo da referida Unidade referente ao exercício de 2022, podendo exe-
cutar as seguintes transações: Efetuar pagamentos, emitir cheques, solici-
tar saldos e extratos bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/ contra 
ordenar, cancelar, baixar cheques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio setor serVidor (a) MatrÍcULa cPF

BElÉM- USE 04 Erc aSSociaÇÃo BENEficiENTE 
MilToN PErEira dE MElo

Maria alaZir da 
coSTa riBEiro 57213856-1 356.939.672-04

art. 2° - fica Expressamente proibido ao servidor: Solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação. 
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 31 de maio de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 807793
Portaria Nº 068/2022 - GaB saeN
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, em exercício, no uso de suas atri-
buições legais e;
coNSidEraNdo o que preconiza a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional (ldBN);
coNSidEraNdo a queda gradativa na demanda por matrículas ao longo 
dos anos, sendo absorvida no que se refere ao ensino fundamental, por es-
colas municipais de Salinópolis, acarretando na suspensão das atividades 
da EEEf JoaQUiM dE caSTro desde 2017;
coNSidEraNdo que o município de Salinópolis possui 08 (oito) Unidades 
Escolares Estaduais, sendo 02 (duas) nos bairros e comunidades próximos 
da referida escola, quais sejam, EEEfM Prof. Teodato de rezende e EEEM 
dr. Miguel de Santa Brígida, que atendem a necessidade por matrículas na 
rede Pública Estadual de Ensino na localidade;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do processo PaE nº 2021/535211,
rESolVE:
art. 1º – aUToriZar a EXTiNÇÃo da EScola ESTadUal dE ENSiNo fUN-
daMENTal JoaQUiM dE caSTro, código iNEP 15052176, jurisdicionada à 
14ª UrE capanema, localizada na rua almirante Barroso, nº 217, cEP nº 
68.721-000, município de Salinópolis.
art. 2º – Para atender o que dispõe o artigo anterior, a Secretaria adjunta 
de Ensino - SaEN, providenciará a regularização no Sistema.
art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 30 de maio de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 808109

.

.

adMissÃo de serVidor
.

errata ao Protocolo: 807615
contrato de Prestação de Serviços nº 005/2009– SEdUc/ 
Empresa Jaci N. Melo 
incluir número do contrato
contrato: 005/2009
12º Termo aditivo
Publicado no doE de nº 34.992 em 02/06/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 808548

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 807691
contrato de Prestação de Serviços nº 133/2022– SEdUc/ 
Empresa cNiT – Serviços de Transportes lTda.
onde se Lê
contrato: 132/2022
Leia-se:
contrato: 133/2022
Publicado no doE de nº 34.992 em 02/06/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 808530

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 116/2021.
Vigência: 25/05/2022 a 24/07/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: MS Vasconcellos construções ltda. cNPJ Nº 11.162.436/0001-37
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.  
data assinatura: 24 de maio de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 807939
terMo aditiVo ao coNtrato
sÉtiMo terMo aditiVo ao coNtrato Nº147/2018.
Vigência: 01/03/2022 a 30/09/2022
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: construtora Santa Tereza ltda. cNPJ Nº 05.693.333/0001-67.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.  
data assinatura: 02 de junho de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 808007
terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo QUarto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 098/2016
contratante: Secretaria de Estado de Educação do Pará
contratado: coNSÓrcio PrÓ EdUcaÇÃo cNPJ Nº 26.312.338/0001-72.
objeto do contrato: contratação de empresa para prestação de serviço 
técnico especializado em gerenciamento, para apoio ao Escritório de Pro-
jetos da SEdUc, recurso oriundo do contrato de Empréstimo nº 2933/
oc-Br.
objeto do Termo aditivo:
a) acréscimo no valor contratual de r$851.587,51 (oitocentos e cinquenta 
e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos). 
com isso o valor total do contrato passará para r$ 44.146.989,35 (qua-
renta e quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta 
e nove reais e trinta e cinco centavos).
b) a presente alteração ocasionará mudança no apêndices c – Estimativa 
de custo da remuneração, integrante do contrato original, o qual passará 
a vigorar conforme planilhas em anexo.
data assinatura: 01/06/2022
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 807961
terMo aditiVo ao coNtrato
QUiNto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 013/2021.
Vigência: 13/06/2022 a 30/09/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: cointer construtora, incorporadora e Terraplanagem ltda. 
cNPJ Nº 27.471.701/0001-065.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.  
data assinatura: 02 de junho de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 807982

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2021/1263938
dispensa de Licitação: 032/2022-NLic/sedUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e o Sr. Manoel Maciel de 
Magalhães Sobrinho.
objeto: locação de imóvel para funcionamento da moradia dos Profes-
sores do Sistema de organização Modular de Ensino-SoME . Pertencen-
te ao Sr. Manoel Maciel de Magalhães Sobrinho, sob o cPf: 595.192.402-
25, para funcionamento da moradia dos Professores do Sistema de orga-
nização Modular de Ensino-SoME.
Valor Mensal: r$ 600,00 (seiscentos reais).
Valor anual: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 01/06/2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
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secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de Licitação: 032/2022-NLic/sedUc 
Processo principal N.º 2021/1263938
raTifico a diSPENSa dE liciTaÇÃo, com base na MaNifESTaÇÃo JUrÍ-
dica nº 467/2022 da aSJUr/SEdUc,
conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
Belém, 01 de junho 2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 807788

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 180/2017 – Execução de serviços solução de dados bidirecio-
nal para trafego iP e aquisição de terminais de comunicação Via Satélite 
(VSaT)
recurso oriundo do Tesouro – fonte 0102
Justificativa: mudança de fonte pagadora do contrato
Valor: r$ 4.293.057,98 (quatro milhões, duzentos e noventa e três mil, 
cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos)
dotação orçamentária: 16101.12.362.1509 - 8906
data de assinatura: 01/06/2022
contratada: claro S.a aT
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 807840
aPostiLaMeNto
terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 159/2017 – contratação de empresa para prestação de 
serviços instalação, adequação, remanejamento, capacitação de profes-
sores, entrega de aulas, vídeos, informativos, transmissão de aulas e 
capacitação de professores ministrantes e presenciais, manutenção de 
equipamentos e operacionalização de plataforma de transmissão de TV 
interativa via Protocolo iP. 
recurso oriundo do Tesouro – fonte 0102
Justificativa: mudança de fonte pagadora do contrato
Valor: r$ 4.360.271,18 (quatro milhões, trezentos e sessenta mil, duzen-
tos e setenta e um reais e dezoito centavos)
dotação orçamentária: 16101.12.362.1509 - 8906
data de assinatura: 01/06/2022
contratada: VaT TEcNocloGia da iNforMaÇÃo S/a
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 807833

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 53439/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: realização de serviços de pequeno vulto.
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
cPf: 44061706268
NoME: JoSE MESSiaNo TriNdadE raMoS
MaTrÍcUla: 5778298
ProGraMa dE TraBalHo: 1509
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339039
Valor: r$ 2000,00
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 808219
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 53438/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: Para atender despesas de pequeno vulto com material de 
consumo.
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
cPf: 44061706268
NoME: JoSE MESSiaNo TriNdadE raMoS
MaTrÍcUla: 5778298
ProGraMa dE TraBalHo: 1509
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 808212

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 53457/2022
oBJETiVo: realização de Projeto ação integrada para a formação de Pro-
fessores do Sistema Modular de Ensino - SoME em Educação Escolar Qui-
lombolas do Ensino Médio.

oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 05/06/2022 - 11/06/2022 Nº diárias: 6
MocaJUBa / BElEM / 11/06/2022 - 11/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aMilToN GoNcalVES Sa BarrETTo
MaTrÍcUla: 558214
cPf: 21908486520
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 808209
Portaria de diarias No. 53595/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
aBaETETUBa / BElEM / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
BElEM / aBaETETUBa / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KaTia Maria SENa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57218884
cPf: 16944127253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor BacHarElado / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 808202
Portaria de diarias No. 53104/2022
oBJETiVo: realização de assessoramento técnico pedagógico e adminis-
trativo nas unidades regionais 17 e 14.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 11/05/2022 - 11/05/2022 Nº diárias: 0
caPiTao Poco / caPaNEMa / 11/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 2
caPaNEMa / BElEM / 13/05/2022 - 13/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVoNETE cUNHa GadElHa
MaTrÍcUla: 465453
cPf: 09333959220
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 808228
Portaria de diarias No. 53409/2022
oBJETiVo: realização de assessoramento técnico pedagógico na USE 17 
(distrito de Mosqueiro) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MoSQUEiro / 17/05/2022 - 17/05/2022 Nº diárias: 0
MoSQUEiro / BElEM / 17/05/2022 - 17/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVoNETE cUNHa GadElHa
MaTrÍcUla: 465453
cPf: 09333959220
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 808224
Portaria de diarias No. 53391/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participação no curso Prático de re-
tenções Tributárias integrado com a Efd-reinf, que será realizado na cida-
de de João Pessoa - Paraíba. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaiBa / 19/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 4
ParaiBa / BElEM / 23/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EUllEr adriaNo QUEiroZ liMa 
MaTrÍcUla: 57232079
cPf: 76428630206
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 808534
Portaria de diarias No. 53389/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participação no curso Prático de re-
tenções Tributárias integrado com a Efd-reinf, que será realizado na cida-
de de João Pessoa - Paraíba. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaiBa / 19/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 4
ParaiBa / BElEM / 23/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: diE ari fiGUEirEdo foNTES 
MaTrÍcUla: 57205912
cPf: 76210286291
carGo/fUNÇÃo:
aSSESSor dE GaBiNETE i / aSSESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 808539
Portaria de diarias No. 53253/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 30/05/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 4
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aBaETETUBa / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JEHU riBEiro da SilVEira NETo 
MaTrÍcUla: 54187014
cPf: 63592649272
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 808552
Portaria de diarias No. 53384/2022
oBJETiVo: Participar do curso Prático de retenções Tributárias integrado 
com a Efd-reinf, na cidade de João Pessoa (PB).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaiBa / 19/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 4
ParaiBa / BElEM / 23/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: dElciENE loUrEiro corrEa
MaTrÍcUla: 5946649
cPf: 56335512220
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario adJUNTo dE PlaNEJaMENTo E GESTao / dirEcao
ordENador: EliETH dE faTiMa da SilVa BraGa cPf: 28111435215

Protocolo: 808542
Portaria de diarias No. 53548/2022
oBJETiVo: cobertura jornalística da entrega da Escola Estadual irmã dul-
ce no município de Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Eldorado doS caraJaS / 02/06/2022 - 02/06/2022 
Nº diárias: 0
Eldorado doS caraJaS / ParaUaPEBaS / 02/06/2022 - 04/06/2022 
Nº diárias: 2
ParaUaPEBaS / Eldorado doS caraJaS / 04/06/2022 - 04/06/2022 
Nº diárias: 0
Eldorado doS caraJaS / BElEM / 04/06/2022 - 04/06/2022 
Nº diárias: 0.5
NoME: EValdo JoSE SilVa dE frEiTaS JUNior
MaTrÍcUla: 5957660
cPf: 01602741255
carGo/fUNÇÃo:
aSSESSor coM.Social / aSSESSoraMENTo
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 808556
Portaria de diarias No. 53390/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participação no curso Prático de re-
tenções Tributárias integrado com a Efd-reinf, que será realizado na cida-
de de João Pessoa - Paraíba. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaiBa / 19/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 4
ParaiBa / BElEM / 23/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: faBiaNo MoUra dE VaScoNcEloS 
MaTrÍcUla: 57232077
cPf: 61246786249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 808510
Portaria de diarias No. 53392/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participação no curso Prático de re-
tenções Tributárias integrado com a Efd-reinf, que será realizado na cida-
de de João Pessoa - Paraíba. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaiBa / 19/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 4
ParaiBa / BElEM / 23/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo JorGE dE BriTo BorGES 
MaTrÍcUla: 57233290
cPf: 21832382249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 808516
Portaria de diarias No. 53394/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participação no curso Prático de re-
tenções Tributárias integrado com a Efd-reinf, que será realizado na cida-
de de João Pessoa - Paraíba. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaiBa / 19/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 4
ParaiBa / BElEM / 23/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: dalila loPES carValHo 
MaTrÍcUla: 5152984
cPf: 30609453220
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 808523

Portaria de diarias No. 53393/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participação no curso Prático de re-
tenções Tributárias integrado com a Efd-reinf, que será realizado na cida-
de de João Pessoa - Paraíba. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:

BElEM / ParaiBa / 19/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 4
ParaiBa / BElEM / 23/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: TaTiaNE iBiaPiNa TEiXEira 
MaTrÍcUla: 57224654
cPf: 68828691204
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 808562
Portaria de diarias No. 53286/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SoUrE / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0
SoUrE / SalVaTErra / 06/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 4
SalVaTErra / SoUrE / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0
SoUrE / BElEM / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo roNaldo TaVarES da SilVa 
MaTrÍcUla: 7060164
cPf: 82543151249
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 808570
Portaria de diarias No. 53254/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 30/05/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KlEVErSoN JoSE PErEira alVES 
MaTrÍcUla: 5963091
cPf: 29901871204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234 

Protocolo: 808593
Portaria de diarias No. 53135/2022
oBJETiVo: realização de assessoramento Técnico-Pedagógico na Unidade 
regional 04.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 24/05/2022 - 26/05/2022 Nº diárias: 2
MaraBa / BElEM / 26/05/2022 - 26/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVoNETE cUNHa GadElHa
MaTrÍcUla: 465453
cPf: 09333959220
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 808399
Portaria de diarias No. 53442/2022
oBJETiVo: conduzir servidoras que realizarão assessoramento Técnico Pe-
dagógico, para levantamento de demandas do Sistema Modular de Ensino 
no município de igarapé-Miri.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-Miri / 25/05/2022 - 26/05/2022 Nº diárias: 1
iGaraPE-Miri / BElEM / 26/05/2022 - 26/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioNaE TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 182575
cPf: 08989850215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 808414
Portaria de diarias No. 53179/2022
oBJETiVo: realização de atendimento Técnico, Pedagógico e administrati-
vos nas escolas jurisdicionadas aos municípios da 13ª regional.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES / aNaJaS / 23/05/2022 - 26/05/2022 Nº diárias: 3
aNaJaS / BrEVES / 26/05/2022 - 26/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JEffErSoN NoGUEira oToNi
MaTrÍcUla: 57210357
cPf: 52654907287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 808378
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oUtras MatÉrias
.

cedeNcia
Portaria N.º:4494/2022 de 20/05/2022
de acordo com o processo nº 2022/153031
ceder a PrEfEiTUra MUNiciPal dE caSTaNHal, a servidora lUciaNE 
faTiMa Prado rodriGUES lUZ, matricula nº 57203465/1, Professor, lo-
tada nesta Secretaria, com ônus para o Órgão de origem, no período de 
05/04/2022 a 03/04/2024.
desiGNar
Portaria Nº.:5009/2022 de 01/06/2022
de acordo com o Processo Nº 670343/2022
designar carloS rodolfo PENa SiMoES, Matrícula nº 57213439/1, au-
xiliar operaciional, para responder interinamente pela função de Secretario 
(GEd-1) da EEEf Tenoné/icoarci/Belém.
Portaria Nº.:5006/2022 de 01/06/2022
de acordo com o Processo nº 624472/2022
designar PaTricia dE oliVEira BENEVidES, Matrícula nº 54183150/4, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEM Visconde de Souza franco/Belém, a contar de 
02/06/2022.
Portaria Nº.:5010/2022 de 01/06/2022
de acordo com o Processo nº 608041/2022
designar riZardo da SilVa PErEira, Matrícula nº 57208160/1, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de diretor ii 
(GED-3.1) da EE Profissional Professora Deusarina da Silva Rodrigues/Cas-
tanhal, a contar de 02/06/2022.
Portaria Nº.:5007/2022 de 01/06/2022
de acordo com o Processo nº 552640/2022
designar ValdEirES MENdES da SilVa, Matrícula nº 54190996/1, Pro-
fessor, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEfM luzia Nunes fernandes/Maraba, a contar de 02/06/2022.
Portaria Nº.:5008/2022 de 01/06/2022
de acordo com o Processo nº 608066/2022 
designar Maria dE JESUS MaGalHaES lEiTE ViEira, Matrícula nº 
5901565/1, Especialista em Educação, para responder interinamente pela 
função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM irma agnes Vincquier/ipixuna do 
Pará, a contar de 02/06/2022. 
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 5005/2022 de 01/06/2022
de acordo com o Processo nº 670343/2022
dispensar dirciNEidE PiNHEiro dE SoUZa PiNTo , Matrícula nº 
517796/2, Espec. em Educação, da função de Secretaria (GEd-1) da EEEf 
Tenone/Belém, a contar de 02/06/2022.
Portaria Nº.: 5004/2022 de 01/06/2022
de acordo com o Processo Nº 552640/2022
dispensar ValdEirES MENdES da SilVa, Matrícula nº 54190996/1, Pro-
fessor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM luzia Nunes fernan-
des/Maraba, a contar de 02/06/2022.
Portaria Nº.: 4990/2022 de 31/05/2022
de acordo com o Processo nº 461424/2022
dispensar, a pedido, Joao dE alMEida , Matrícula nº 284530/2, Professor 
da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM Salomao Matos/Savalterra, a 
contar de 06/06/2022.
Portaria Nº.: 4991/2022 de 31/05/2022
de acordo com o Processo nº 642815/2022
dispensar adElSoN carloS laGoia ValENTE, Matrícula nº 57188350/2, 
assistente administrativo, da função de Secretario (GEd-1) da EE Prof lui-
za de Barros Pires/Mosqueiro/Belém, a contar de 01/06/2022.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:356/2022 de 23/05/2022
Nome: aliZiaria PErEira dE aZEVEdo foNSEca
Matrícula:5902708/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2020
Unidade:4 UrE/Maraba
Portaria Nº.:4863/2022 de 27/05/2022
Nome: BarBara MilENE coSTa forTES
Matrícula:57219847/5 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria Nº.:4864/2022 de 27/05/2022
Nome: BrUNa caroliNa aZEVEdo do NaSciMENTo
Matrícula:57213997/1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria Nº.:4869/2022 de 27/05/2022
Nome: liliaNE aMaral BarBoSa
Matrícula:57224138/1 Período:18/07/22 à 16/08/22Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria Nº.:4839/2022 de 27/05/2022
Nome: daYSE rUTH TaVarES da SilVa
Matrícula:454680/1 Período:15/06/22 à 14/07/22Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria Nº.:638/2022 de 27/05/2022
Nome: PaUla fraNciNETE rodriGUES MENdES
Matrícula:57213037/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Benicio lopes/castanhal
Portaria Nº.:196/2022 de 31/05/2022
Nome: claYBE fErNaNdo fUrTado ciriNo
Matrícula:57209390/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:13 UrE/Breves

Portaria Nº.:86/2022 de 17/05/2022
Nome: HalaN rodriGUES da SilVa
Matrícula:5838754/2 Período:04/07/22 à 17/08/22Exercício:2022
Unidade:EE frei Gil de Vila Nova/conceição do araguaia
Portaria Nº.:110/2022 de 31/05/2022
Nome: SEBaSTiaNa lEoNicio dE frETaS
Matrícula:5803390/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Paulo Hannemman/Pau darco
Portaria Nº.:22/2022 de 26/05/2022
Nome: roBErTa MarQUES SilVa da SilVa
Matrícula:57217880/1 Período:04/07/22 à 17/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Thiago Gonçalves/Tucuma
retiFicar
Portaria Nº.:4814/2022 de 27/05/2022
Retificar na PORTARIA Nº 2040/2022 de 23/03/2022, que concedeu 
60 dias de licença Especial, no Período de 07/03/2022 a 05/05/2022 
para 03/10/2022 a 01/12/2022, referente ao Trienio de 27/03/1991 a 
26/03/1994, a servidora claUdia riBEiro doS SaNToS PaZ, matricula 
5192641/2, Especialista em Educação, lotada na EE izabel dos Sabntos 
Dias/Icoaraci, para fins de regularização funcional
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:4998/2022 de 01/06/2022
TorNar SEM EfEiTo na PorTaria Nº 110/2022 de 05/05/2022, que 
concedeu 20 dias de licença Paternidade, no periodo de 26/04/2022 
a 15/05/2022, a servidora JEKSoN doS SaNToS SilVa, matricula 
5896586/1, Vigia, lotada no colegio Est Ens Medio Presid fernando Henri-
que/Monte alegre. 

Protocolo: 808458

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

reMoÇÃo Pro-teMPore de serVidor
Protocolo:2021/1289460
Portaria N° 2197/22, de 31 de maio de 2022.
rEMoVEr, pró-tempore, o(a) servidor(a) diNa carla da coSTa BaNdEi-
ra, id. funcional n° 5801133/2, cargo de TÉcNico c, do campus de cas-
tanhal, para o cENTo dE ciÊNciaS E PlaNETário do Pará, no período 
de 01.03.2022 a 30.04.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 808065
aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
de cUrso de PÓs-GradUaÇÃo
Protocolo: 2021/919941
Portaria N° 2244/22, de 01 de junho de 2022
i – aUToriZar, o afastamento Parcial da servidora caMilla SoUZa 
fErrEira rUBiM dE aSSiS, id. funcional nº 57202081/ 1, cargo de TÉc-
Nico B, lotada na coordENadoriaadMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, 
objetivando a capacitação da servidora no ProGraMa dEMESTrado EM 
cUrrÍcUlo E GESTÃo da EScola BáSica, pela Universidade federal do-
Pará - UfPa, no período de 16.08.2021 a 15.08.2023.
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós - Graduação, no período de 16.08.2021 
a 15.08.2023, nos termos da resolução 3798/22-coNSUN de 23.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 808087
rescisÃo coNtratUaL
Protocolo: 2022/551575
Portaria N° 2196/22, de 31 de maio de 2022.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) rENaTo MaUro ViEira SoUZa, id. 
funcional nº 5957484/1, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) 
no(a) cENTro dE ciÊNciaS BiolÓGicaS E da SaÚdE (ccBS) a contar 
de 01.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 808052
coNcessÃo de aUXiLio iNstaLaÇÃo.
Protocolo: 2022/475113
Portaria Nº 2199/22, de 31 de maio de 2022.
coNcEdEr, auxílio instalação no valor de 100% da remuneração ao(a) ser-
vidor(a) diNa carla da coSTa BaNdEira, id. funcional nº 5801133/2, 
cargo de TÉcNico c, lotado no caMPUS dE caSTaNHal, referente ao 
afastamento para cursar Pós-Graduação em Nível de doutorado em Educa-
ção pela Universidade de São Paulo-USP.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 808046
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ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2022/613092
Portaria N° 2071/22, de 26 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EliElSoN dE SoUZa fiGUEirEdo, id. fun-
cional nº 57174351/2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no(a) 
dEParTaMENTo dE liNGUa E liTEraTUra, progressão VErTical, para 
referência i da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 
18.05.2022.
Protocolo: 2014/553404
Portaria N° 2075/22, de 30 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MariaNE cordEiro alVES fraNco, id. 
funcional nº 5177049/6, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no(a) 
dEParTaMENTo dE SaÚdE iNTEGrada, progressão VErTical, para re-
ferência i da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 
17.05.2022
*republicado por ter saído com incorreções no d.o.e nº 34.987, do 
dia 30.05.2022
Protocolo: 2014/582135
Portaria N° 1991/22, de 24 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JoSÉ aUGUSTo carValHo dE araÚJo, id. 
funcional nº 5446236/2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no(a) 
dEParTaMENTo dE filoSofia E ciÊNciaS SociaiS, progressão VErTi-
cal, para referência i da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a 
contar de 11.05.2022.
Protocolo: 2022/210383
Portaria N° 2170/22, de 01 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) arMaNdo JoSE dE Sa SaNToS, id. funcio-
nal nº 7565577/1,cargo de ProfESSor aUXiliar i, lotado no(a) caMPUS 
dE rEdENÇÃo, progressão HoriZoNTal, para referência ii da classe de 
ProfESSor aUXiliarcom vigência a contar de18.02.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 808040

.

.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor
tipo: temporário
ato: contrato nº 86/2022
Vigência: 02.05.2022 a 01.05.2023
Nome da servidora: claUdia PaTricia MacHado lEiTE da SilVa
função: ProfESSora SUBSTiTUTa
lotação: caMPUS ii / dScM
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 145/2022
Vigência: 02.05.2022 a 01.05.2023
Nome da servidora: daNiEllE criSTiNNE aZEVEdo fEio
função: ProfESSora SUBSTiTUTa
lotação: caMPUS ii / dMcf
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 146/2022
Vigência: 01.06.2022 a 31.05.2023
Nome da servidora: daNiEllY da SilVa QUarESMa
função: ProfESSora SUBSTiTUTa
lotação: caMPUS dE MaraBá / dENG
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 144/2022
Vigência: 18.04.2022 a 17.04.2023
Nome da servidora: HEYdEJaNE da SilVa E SilVa NoGUEira
função: ProfESSora SUBSTiTUTa
lotação: caMPUS i / dllT
ordenador: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 808247

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio 
Protocolo:2022/542894
Portaria N° 2200/22, de 31 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) odiloN GoMES SoUSa, id. funcional nº 
5889312/1, cargo de aUXiliar dE laBoraTÓrio, lotado(a) no(a) caM-
PUS dE coNcEiÇÃo do araGUaia, 60 (sessenta) dias de licença Prê-
mio, referente ao triênio de 02.03.2014 a 01.03.2017, nos períodos de 
01.07.2022 a 30.07.2022 e 12.12.2022 a 10.01.2023.
Protocolo: 2022/479344
Portaria N° 2245/22, de 01 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria cElia da SilVa PiTMaN, id. fun-
cional nº 3158918/1, cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) 
no(a) PlaNETario SEBaSTiÃo da GaMa, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 13.06.1995 a 12.06.1998, no período de 
10.11.2022 a 09.12.2022.
Protocolo: 2022/530120
Portaria N° 2246/22, de 01 de junho de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) rENilcE MacHado doS SaNToS araUJo, 
id. funcional nº54190730/2, na função de TÉcNico c, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVado

caMPUS ii , goze de 30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido 
pela PorTaria Nº171, de 22.01.2019, referente ao triênio de 16.08.2014 
a 15.08.2017, no período de 01.07.2022 a 30.07.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 808085

.

.

errata
.

errata 
Protocolo: 2018/156944
Retificar os termos da PORTARIA Nº2074/22, 30 de maio de 2022, publi-
cado no doE Nº 34.990 de 01.06.2022, referente a progressão funcional 
do servidor daVid JoSÉ oliVEira ToZETTo id. funcional nº 5905484/1, 
o seguinte:
onde se lê: “…lotado no(a) caMPUS dE coNcEiÇÃo dE MaraBá ...”       
Leia - se: “…lotado no (a) caMPUS dE MaraBá ...”

Protocolo: 2018/276123
Retificar os termos da PORTARIA Nº2076/22, 30 de maio de 2022, 
publicado no doE Nº 34.990 de 01.06.2022, referente a progressão fun-
cional do servidor JoÃo PaUlo SaNToS da foNSEca id. funcional nº 
55590160/3, o seguinte:
onde se lê: “…lotado no(a) caMPUS dE coNcEiÇÃo dE SaNTarÉM ...”  
Leia - se: “…lotado no (a) caMPUS dE SaNTarÉM ...”
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 808034

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2021/1028744
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de ges-
tor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 10/2022-UEPa, cujo objeto é a aquisição de Equi-
pamento/Material Permanente para atender as realizações dos Processos 
Seletivos 2022, da Universidade do estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 04.567.265/0001-27 - ScorPioN iNforMaTica EirEli. item 1. Valor 
da proposta r$ 2.059,00.
2- 40.689.972/0001-50 - HYPEr TEcHNoloGiES coMErcio dE iNfor-
MaTica E SErVicoS EirEli. itens 2 e 4. Valor da proposta r$ 6.983,92.
3- 38.504.819/0001-69 - frP coMErcio E SErVicoS dE iNforMaTica 
lTda. item 3. Valor da proposta r$ 23.436,00.
Belém, 02 de junho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 807839

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/1326402
Nº da disPeNsa:  12/2022
daTa da aSSiNaTUra: 01/06/2022
ParTES/ coNTraTada: fraNciHEidEr Q. PaNToJa EirEli
cNPJ: 39.249.740/0001-00
oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, de 
forma parcelada para atender as necessidades dos docentes itinerantes do 
campus de Moju XiV/UEPa, na casa dos professores da Universidade do 
Estado do Pará.
ENdErEÇo: rua Benjamin constant, 507 B, centro, cEP: 68.450-000, 
Moju/Pa.
Valor: r$ 78.789,44 (setenta e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais 
e quarenta e quatro centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1506.8870
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 0102
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, V da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de Processo LicitatÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da fraNciHEidEr Q. PaNToJa EirEli para aquisição de gê-
neros alimentícios perecíveis e não perecíveis, de forma parcelada para 
atender as necessidades dos docentes itinerantes do campus de Moju XiV/
UEPa, na casa dos professores da Universidade do Estado do Pará, con-
forme especificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado 
no município de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 24, V da lei nº 
8.666/93.
Belém, 02 de junho de 2022.  
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 807878
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sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2210/2022, de 02 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: loidE fErrEira da SilVa
Matrícula funcional: 5093899/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0269
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2251/2022, de 02 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: TEc. dE coNTaBilidadE a
Nome: EdNEE Maria dE oliVEira VEraS
Matrícula funcional: 3185559/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0269
339030_ r$ 3.000,00
339039_ r$ 1.000,00
Portaria N° 2252/2022, de 02 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: TEcNico c
Nome: MESSiaS fUrTado da SilVa
Matrícula funcional: 5719739/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0324008794
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2253/2022, de 02 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 caMPUS
Nome: raiaNE riBEiro cardoSo
Matrícula funcional: 5947957/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 808330
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2207/2022, de 02 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: dirETor dE adMiNiSTracao dE SErVicoS
Nome: MaUro HENriQUE da coSTa MENdES
Matrícula funcional: 2010194/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2208/2022, de 02 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 cEriMoNial E EVENToS
Nome: alicE criSTiNE da SilVa araUJo GaMBoa
Matrícula funcional: 55589841/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339039_ r$ 3.000,00
Portaria N° 2209/2022, de 02 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: aNa criSTiNa cUNHa MENdoNca SiMaS
Matrícula funcional: 5522609/ 5
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.200,00
339039_ r$ 800,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 808316

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Protocolo: 2021/1289460
Portaria N° 2198/22, de 31 de maio de 2022
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 1942/22 de 20.05.2022, publicada 
no d.o.E nº 34.982 de 25.05.2022 que autorizou remoção de servidor, 
diNa carla da coSTa BaNdEira, lotado(a) na campus castanhal.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 808058

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 633/2022 - seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/655113
errata
onde se lê: de 22/06 a 25/06/2022;
Leia-se: de 28/06 a 01/07/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 642/2022 - seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/663656
errata
onde se lê: de 26/06 a 30/06/2022;
Leia-se: de 27/06 a 30/06/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 
em 01 de
junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 540/2022 - seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/557040
errata
onde se lê: Processo n° 852869
Leia-se: Processo n° 2022/557040
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
02 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 630/2022 - seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/ 647957
errata
onde se lê: de 22/06 a 25/06/2022;
Leia-se: de 28/06 a 01/07/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
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Portaria Nº 588/2022 - seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/605818
errata
onde se lê: 01 e ½ (UMa e meia) diárias;
Leia-se: 01 (UMa) diárias;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 541/2022 - seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/549851
errata
onde se lê: de 08 a 14/05/2022,
Leia-se: de 09 a 14/05/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 807895

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº45/2022/seaster
Processo Nº 2022/538933
objeto: aquisição de alimentos de Uso comuns)
ata de registro de Preços n°10/2022/dGl/SEPlad
Pregão Eletrônico nº 019/2021
Vigência: 27/05/2022 À 26/05/2023
data da assinatura: 27/05/2022
Unidade orçamentária: 43.101
funcional Programática: 43.101.08.122.1297.8338
Natureza da despesa: 3390.30      
fonte: 0101
ação detalhada: 189.517
Valor Global: r$ 7.449,00
contratado: diSTriPol – diSTriBUidora dE ProdUToS EirEli
cNPJ/Mf nº 36.190.482/0001-37
Endereço: rua Maria Mazarello, Nº 29 altos - Sala 1, Bairro do centro, 
ananindeua/Pa
cEP 67.143-715
ordenador: iNocENcio rENaTo GaSPariM
Mat.5945555/1

Protocolo: 808019

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 650/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/670413
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 500,00 (quinhentos 
reais), em favor do servidor: irlan Santos raiol, Nutricionista, Matrícula: 
3542693/1, cPf: 006.030.572-09, para atender despesas com o evento 
em comemoração ao aniversário do restaurante comunitário Prato Popu-
lar, no dia 03 de junho de 2022.
43101- 08.244.1505.8398 0101 201.373
dESPESa:
339030 – coNSUMo r$ 500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de JUNHo de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 807907

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 655/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/651163
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
diretor Nazareno de Souza Santos, matrícula nº 5953987/1, para des-
locamento de Belém/Pa aos municípios de Breu Branco/Pa, Tucuruí/Pa e 
Novo repartimento/Pa, no período de 30.05 a 03.06.2022, com o objetivo 
de participar da certificação de cursos de qualificação social e profissional 
executados pelo instituto Efrain leão, por meio do contrato nº 056/2021, 
no âmbito do Plano de Qualificação Social e Profissional do Pará - PQSP/PA
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
01 de JUNHo 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 664/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 680584
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
ESMEriNo NErY BaTiSTa filHo, MaTricUla 5996201; SEcrETário 
adJUNTo,TadEU dE JESUS carValHo loBaTo,2025183,GErENTE QUE 
ViaJarÃo Para o MUNiciPio dE abaetetuba/Pa no Período de 01/06 a 
02/06/2022, coM oBJETiVo de intermediação de Mão de obra. MaNo-
El JoaQUiM MaUES fErrEira, c P f: 227,258,652 – 04 colaBorador 
EVENTUal / MoToriSTa coM oBJETiVo dE coNdUZir o SErVidor do 
GaBiNETE/SEaSTEr.rETrEoaTiVo do dia 01/06/2022.
Classificação Orçamentária:
43.105 - 11.333.1504.8946 0101006357/0101 266.721 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 665/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 679263
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, Secretário da
SEaSTEr,GUilHErME aUGUSTo dE alMEida carPEGGia-
Ni,5946562/2,aSSESSor ESPEcial i,caMila da SilVa SaN-
ToS,5946670/1,GErENTE,PaUlo SErGio dE SoUZa NaSciMEN-
To,5946524/3 aSSESSor que se deslocaram ao município de acará , 
no período de 02/06 à 03/06/2022, com objetivo de apoio à Gestão e aos 
Serviços Socioaasistenciais MarcoS fláVio do roSário riBEiro,cola-
Borador EVENTUal cPf 022.813.302 – 12 conduzir Veiculo da SEaSTEr 
com o Senhor Secretario da SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.101 - 08.244.1505.8863 0101006357/0101 234.191 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 651/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/671735
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Maria de Nazaré cardoso costa da rocha, diretora, Matrícula: 80845759/3, 
cPf: 207.416.932-91, rosana de Moraes Belo, coordenadora, Matrícu-
la: 5946689/1, cPf: 583.702.342-91, luan Bastos Meneses, Secretário 
Executivo do coNSEaNS, Matrícula: 80015576/1, cPf: 002.891.802-95 
e. dhayara de almeida rocha, assessora, Matrícula: 57227457/2, cPf: 
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978.575.722-68 os quais se deslocarão ao município de acará/Pa no pe-
ríodo de 02/06 a 03/06/2022, coM oBJETiVo dE desenvolver atividades 
do Projeto Hortas Sociais Pedagógicas do Pará, convênio com a fundação 
Banco do Brasil – fase de inauguração.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.7678 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
01 de JUNHo 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 666/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 671373
rESolVE:
autorizar o pagamento de 15 e ½ (quinze e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
claUdioNor da SilVa araÚJo,coNSElHEiro ESTadUal, cPf 
310,999,472 – 00 e aNNE carValHo SoBriNHo, acompanhante, cPf 
041.005.232 - 97 - que se deslocaram de MoJUi dos caMPoS/Pa para 
Belém/Pa, no período de 08/06 a 23/06/2022 com objetivo de apoio a 
organismo de controle Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f:0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 642/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 663597
rESolVE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
KaTE TErESa SodrÊ dE SoUZa,57173841/1,aGENTE dE PorTaria,JoÃo
fraNciSco PacHEco QUarESMa JUNior,colaBorador EVENTUal,cPf
018.547.372 – 52,SHirlaNE da SilVa coSTa,5759803/4,TÉcNica EM 
GESTÃo PÚBlica que se deslocaram para fortaleza-cE no período de 
19/09 a 17/09/2022 com objetivo de capacitação de agente Publicos.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 f: 0101006357/0101 260.029 339014 339036
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
Portaria Nº 663/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 676910
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo: Valdo diViNo da SilVa filHo,5945803/1, 
SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE aSSiSTENcia Social, que se des-
locara aos municípios de São João da Ponta, curuçá e Marapanim/Pa no 
período de 07/06 a 11/06/2022 com objetivo de apoio à Gestão e aos Ser-
viços Socioassistenciais e alEX da rocHa rodriGUES, 57211897/2,GE-
rENTE com objetivo de conduzir Veiculo da SEaSTEr com o Senhor Secre-
tario adjunto de assistência Social
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f: 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 669/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 663270
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
risolina Maria Pantoja dos Santos,3223876/1,assistente Social, Vitoria ca-
rolina Valente Barros,5956215,Gerente que se deslocara para o município 
de Vigia/Pa no período de 10/06 a 12/06/2022 com objetivo de apoio e for-
talecimento de Mercados. carlos alberto almeida consolação,5906463/1 

Motorista ,conduzir Veiculo com Equipe Técnica da cEES-dQPE/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 f: 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 807893

.

.

FÉrias
.

Portaria N°654/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
rESolVE:
coNcEdEr: férias regulamentares para o mês de JUlHo, aos seus servi-
dores, conforme escala abaixo:

Matrícula Nome Período de Gozo   Nº.  dias exercício  
57191507/1 acindino Vieira de campos 04/07 a  02/08/2022 30 dias 2020/2021  
57226610/2 andrea do Socorro B cunha 02/07 a 31/07/2022 “ 2021/2022  
3191818/1 adilson J carvalho lobato 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
5380456/3 adriana Valery  de o Sá 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
5875412/2 adriana Souza Barros 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3218848/1 agnelo Silva Nascimento 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
5757258/3 aline do Socorro  Mendes 18/07 a 16/08/2022 “ 2021/2022  
3212220/1 altair Pantoja N correa 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
54188115/1 amanda carolina G Silva 11/07 a 09/08/2022 “ 2020/2021  
54193698/1 anahi cunha abreu 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
5617090/3 ana claudia G da Mota 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
3192458/1 ana de Sousa G Nascimento 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
57173562/2 ana Karina l P Boulhosa 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3222551/1 angela Maria  Souza 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
54193644/1 antonio reinaldo T Souza 18/07 a 16/08/2022 “ 2020/2021  
3207986/1 Benedito da luz Silva 01/07 a 30/07/2022 “ 2020/2021  
5861101/3 Benedito Pimentel Junior 14/07 a 12/08/2022 “ 2020/2021  
57191681/1 Bruna H da Silva Menezes 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
3241220/1 carmélia Vieira c almeida 01/07 a 30/07/2022 “ 2020/2021  
57233815/1 carolina cabral M c correa 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
2016370/3 celene  Mirtes a Mendes 01/07 a 30/07/2022 “ 2020/2021  
5911189/1 cibeli Susy Moreira rocha 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3208001/1 claudemar de lima Batista 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
3240819/1 claudia aguiar Vieira 25/07 a 23/08/2022  2021/2022  
3197727/1 claudomira Santos  Santos 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
54195629/1 cleidiane  oliveira Santos  04/07 a 09/07/2022 “ 2021/2022  
8022536/1 cleidison Brabo dos Santos  01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
3217892/1 clemildes Socorro J Nunes 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
57192923/1 cristiano Pinto e Silva 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
54195016/1 deise araujo da Silva 11/07 a 09/08/2022 “ 2020/2021  
57176233/1 dennis alexandre c Vianna 18/07 a 01/08/2022 15 dias 2021/2022  
5912939/1 djandria cunha Plachi 11/07 a 09/08/2022 30 dias 2021/2022  
54194696/1 dolores caldas do carmo 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
57174549/1 Edson Nazareno P favacho 04/07 a 02/08/2022 30 dias 2020/2021  
54190460/1 Elber ferreira dias 01/07 a 30/08/2022 “ 2020/2021  
5800773/3 Elcio  Valles  de  oliveira 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
54189976/2 Elecilda Pereira de c raiol 07/07 a 05/08/2022 “ 2021/2022  
5911197/1 Elen  costa Santos 16/07 a 14/08/2022 “ 2021/2022  
761672/1 Ely ione cardoso Sarraf 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  

54188112/1 Eliane  Pamplona  Soares 01/07 a 30/07/2022 “ 2020/2021  
5906421/1 Erica Benedita V Queiroz 15/07 a 13/08/2022 “ 2021/2022  
54195631/1 Erica l abdon rodrigues 13/07 a 11/08/2022 “ 2021/2022  
5912544/1 fabiane araujo de oliveira 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
55586364/3 fabricio fagner costa Maia 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
5358744/2 fatima do Socorro  Marques 07/07 a 05/08/2022 “ 2021/2022  
5882583/3 francisco de assis a frança 19/07 a 17/08/2022 “ 2021/2022  
5895833/2 Gersa Maria Guim. S freitas 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
3206270/1 Gilberto  Barreto oliveira 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
57193970/2 Gilciane Silva a Gomes 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
57191737/1 Gisele Teixeira G lira 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
3220680/1 Guilherme  dias  Marques 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3222721/1 Helena claudia c Gomes 05/07 a 24/07/2022 20 dias 2021/2022  
5903818/2 Helaine rosy da c Silva 11/07 a 09/08/2022 “ 2021/2022  
54188907/1 Jaqueline campós Gomes 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
5596939/1 Jarimar dos Santos ferreira 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
3210499/1 Jesus antônio da costa 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3220508/1 João Paulo feio cardoso 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  

4553/2 José augusto de B costa 01/07 a 30/07/2022 “ 2020/2021  
54190465/1 José afonso o Barbosa 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
5959006/1 José fernando S Santiago 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
54190362/1 José Paulo damc de Miranda 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
80015508/1 José ribamar fernandes 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3195457/1 José raimundo de M Gomes 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
5056152/2 José rubens Souza duarte 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
54194738/1 Josivane fátima cruz correa 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
54190377/1 Juliana da Silva costa 11/07 a 09/08/2022 “ 2021/2022  
57191499/1 Josyane Souza castro 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
54190957/1 Jucileide Emanuelle P Brito 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3212840/1 Katia regina ferreira da Silva 11/07 a 09/08/2022 “ 2021/2022  



diário oficial Nº 34.994   95Sexta-feira, 03 DE JUNHO DE 2022

5948114/1 Karla Gabrielly Sard.  Santos 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
57173841/1 Kate Teresa  S de Souza 11/07 a 09/08/2022 “ 2021/2022
54190511/1 Katiane abdon P oliveira 18/07 a 16/08/2022 “ 2021/2022  
54187258/3 Kelly Michelly S Moutinho 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
5910638/1 Kleber Gleisson P Santos 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
57193833/1 Kleber  Neves Trindade 05/07 a 03/08/2022 “ 2021/2022  
3201210/1 leoni  Silva  ribeiro 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3220265/1 lia de almeida Melo 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
5946026/1 ligia Maria l Teixeira Macedo 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
54190341/1 lilian do Socorro M  castro 04/07 a 02/08/2022 30 dias 2021/2022  
5959023/1 lidiane  Serrão de oliveira 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
5911792/1 Lityane Alene R Pacifico 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
5909871/1 lyzandra christian cB Barros 01/07 a 15/07/2022 15 dias 2020/2021  
3194477/1 Maria alexandrina r Gomes 04/07 a 02/08/2022 30 dias 2021/2022  
57232115/2 Marcella lacerda Moura 18/07 a 16/08/2022 “ 2021/2022  
3210553/1 Marcelo ferreira dos reis 11/07 a 09/08/2022 “ 2021/2022  
54194564/1 Marcio dos S Nascimento 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
3226859/1 Maria cleusa G de freitas 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
54180226/2 Maria conceição M Monteiro 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
5904057/1 Maria Evaneide Pantoja Silva 04/07 a 16/07/2022 13 dias 2020/2021  
3220591/1 Maria Graças oliveira costa 01/07 a 30/07/2022 30 dias 2021/2022  
5116279/3 Maria Graças da Silva Soares 09/07 a 07/08/2022 “ 2020/2021  
3221814/1 Maria Neves Padilha da Silva 11/07 a 09/08/2022 “ 2021/2022  
54188908/1 Maria de fátima Silva e Silva 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
3224503/1 Maria de fátima alves Matos 01/07 a 30/07/2022 “ 2020/2021  
3255530/1 Maria de Nazaré B rabelo 07/07 a 05/08/2022 “ 2021/2022  
80845759/3 Maria Nazaré cc da rocha 15/07 a 13/08/2022 “ 2020/2021  

80810/1 Maria Nazaré Paes loureiro 02/07 a 31/07/2022 “ 2019/2020  
57188664/2 Maria de Nazaré Silva Torres 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
57191746/1 Maria Socorro correa Pontes 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
5116309/1 Maria Socorro M.  almeida 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3213226/1 Maria Socorro N rodrigues 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
54197535/1 Maria Socorro ramos  Silva 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
3222667/1 Maria Elizabeth f de Souza 15/07 a 13/08/2022 “ 2021/2022  
3196690/1 Maria Gracimar f Batista 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3219801/1 Maria inácia Soares de Brito 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
3219585/1 Maria ivone oliveira Pereira 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
54194568/1 Maria izabel da c frança 11/07 a 09/08/2022 “ 2020/2021  
54192688/1 Maria Jacirene  S Barbosa 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
3211886/1 Maria José  costa Pereira 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
54195280/1 Maria José  costa rocha 03/07 a 01/08/2022 “ 2020/2021  
3193292/1 Maria José E Santo ferreira 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
3198855/1 Maria laudicéia S Miranda 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3198022/1 Maria luciula Mns Valente 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
3213099/1 Maria luzia da Silva Gomes 18/07 a 16/08/2022 “ 2021/2022  
3194191/1 Maria Monteiro rodrigues 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
3217965/1 Maria Vanderléia f Souza 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2021  
3223310/1 Marlete  rodrigues Martins 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
57176183/1 Marli Vinagre da costa 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
57196331/1 Marly  Soares Pereira 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3223337/1 Marly  Pereira  da costa 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
5896240/1 Marilyn  Piedade Modesto 11/07 a 09/08/2022 “ 2020/2021  
5857562/2 Mario augusto Mil Malato 04/07 a 18/07/2022 15 dias 2021/2022  
5906561/1 Marlucia Neves rodrigues 18/07 a 16/08/2022 30 dias 2020/2021  
54188092/1 Michele Gabriela B Pimentel 04/07 a 02/08/2022 30 dias 2020/2021  
54195625/1 Micheline antunes E Bitar 04/07 a 18/07/2022 15 dias 2020/2021  
5906449/1 Michelle Souza de oliveira 27/07 a 25/08/2022 30 dias 2021/2022  
54192751/1 Mirlley Beatriz l Borges 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
54195644/1 Mônica dos Santos lemos 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
335940/3 Natercia freire frança 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
5911237/1 Natanael de J do Nascimento 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
5181151/4 Neryam Silva Santos Serra 06/07 a 04/08/2022 “ 2021/2022  
3217370/1 olga Maria cavalc.  lobato 11/07 a 09/08/2022 “ 2021/2022  
54195642/1 Paulo Sergio da Silva reis 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
55587724/1 raquel dos Santos Souza 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
57174427/1 raphaela caldas Vilarinho 18/07 a 16/08/2022 “ 2021/2022  
3195309/1 raimunda ribeiro feio 15/07 a 13/08/2022 “ 2021/2022  
3222993/1 raimundo diogo dos Santos 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
116181/1 raimundo Gonçalves lobo 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3255492/1 raimundo Jorge  c andrade 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3232140/1 raimundo osvaldo S correa 01/07 a 30/07/2022 “ 2020/2021  
5879620/2 regiane  correa  de Souza 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
744921/1 regina Soc.  Prazeres cavalero 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3193926/1 regina Guadalupe S Moraes 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
57224964/2 renan Gomes reis 11/07 a 09/08/2022 “ 2021/2022  
6320066/2 reinaldo rodrigues canela 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
5333970/2 ricardo da Silva chaves 11/07 a 09/08/2022 “ 2020/2021  
57192182/1 roberta cardoso de oliveira 11/07 a 09/08/2022 “ 2020/2021  
3197743/1 rosa Helena a a Souza 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3212890/1 rosa Helena B c Mendes 12/07 a 10/08/2022 “ 2021/2022  
57174414/1 rosemary M  albuquerque 15/07 a 13/08/2022 “ 2021/2022  
57175662/2 rosineli Pinho T Soares 11/07 a 09/08/2022 “ 2021/2022  
3193683/1 rosinete  Gaia Presente 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3200400/1 ruth Maria Silva de carvalho 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
5892542/2 Saint clair lindenb  almeida 02/07 a 31/07/2022 “ 2021/2022  
5889840/1 Sandra Maria G cavalcante 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
5767814/4 Selma alfaia fonseca 05/07 a 03/08/2022 “ 2020/2021  
3222420/1 Silas Garcia da Silva 01/07 a 29/07/2022 “ 2020/2021  
54194685/1 Silvia cristina Silva ferreira 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
5910562/1 Silvia cristiane S c cabral 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
5946584/1 Silvana Teixeira da Silva 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
3199380/1 Sheila Maria cardoso lisboa 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
80845386/1 Sonia cristina T rodrigues 01/07 a 30/07/2022 “ 2020/2021  

54186108/2 Suzana Socorro S Santos 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
54190393/1 Suzy de Sena Pinto Palheta 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
5955913/1 Tammy Karoline a. Moraes 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
3219860/1 Terezinha de Jesus M. Torres 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
5946558/1 Taiana Nascimento da Silva 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
5906486/1 Thayana Marigli  Beltrão 15/07 a 13/08/2022 “ 2021/2022  
54196398/3 Taynan Maria l cardias 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  

26328/1 Valdemar Pereira da Silva 11/07 a 09/08/2022 “ 2020/2021  
3223639/1 Valdivino rocha da Silva 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
57176644/2 Virginia Maura S Pantoja 01/07 a 30/07/2022 “ 2021/2022  
3216942/1 Zigomar castilho da costa 11/07 a 09/08/2022 “ 2020/2021  
54189487/2 Wagner Neves Magno 04/07 a 02/08/2022 “ 2021/2022  
80845438/3 Waldecir da Silva Codeiro 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  
8085209/1 Wanderson Lobato Maciel 15/07 a 13/08/2022 “ 2020/2021  
54190625/1 Waldemar Costa Filho 12/07 a 10/08/2022 “ 2021/2022  
3216640/1 Wilson Guerreiro Holanda 04/07 a 02/08/2022 “ 2020/2021  

       
 
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de Junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1

Protocolo: 807902

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 656/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/1385885
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 1352/2021 – SEaSTEr, Publicada 
no doE nº 34.814 de 29 de dezembro de 2021, que designou servido-
res compor a comissão examinadora do Processo seleção simplificada de 
professor(a)/pesquisador(a) para compor o Núcleo Estadual de Educação 
Permanente do Estado do Pará (NEEP/Pa).
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
5945555/1
Portaria Nº 657/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/535055
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a Errata da Portaria 300/2022 – SEaSTEr, publicada 
no doE 34.959 de 05 de maio de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
5945555/1

Protocolo: 808107

.

.

oUtras MatÉrias
.

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
Portaria Nº 653/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
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janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/661879
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor GiaNPaollo MarcEllo lEao SaNToS, matricula
5902549/ 1, para responder pela coordenadoria financeira – cofiN/daf/
SEaSTEr, em substituição ao titular, roSEaNE oliVEira da SilVa, matri-
cula 57190734/ 2, que se encontra afastada em gozo de férias no período 
de 01/06/2022 a 30/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria N° 659/2022 – GaBs/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
conforme o PaE nº 2022/679260
rESolVE:
dESiGNar o servidor EdSoN JoSE fraNco VEraS JUNior, matricula 
5896755/ 1, para responder pela Gerência financeira – GEfiN/daf/SE-
aSTEr, em substituição ao titular, GiaNPaollo MarcEllo lEao SaNToS, 
matricula 5902549/ 1, que se encontra afastado respondendo pela coor-
denadoria financeira – cofiN/daf/SEaSTEr 01/06/2022 a 30/06/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945803/1
Portaria Nº 652/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/675844
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora dilEia fUrTado do ValE, matricula 5946583/ 
1, para responder pela coordenadoria da ouvidoria, em substituição ao 
titular, PriScilla KaroliNE dE oliVEira QUEiroZ, matricula 5957416/ 
2, que se encontra afastado em gozo de férias no período de 18/06/2022 
a 17/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 668 de 01 de JUNHo 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeirode 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), lUcia adriaNa liMa da crUZ, Matrícula: 
5946682/1, cargo de coordenadora, lotada no Gabinete da Seaster, para 
atuar como Titular e o(a) servidor(a) alEX MoraES daMaScENo, Matrí-
cula: 80015677, cargo de gerente, lotado na diretoria administrativa e 
financeira – DAF, para atuar como suplente do Contrato Administrativo n° 
38/2022, celebrado com a Empresa VillaGE SErViÇoS lTda, cujo objeto 
Serviços de fornecimento de alimentação Pronta, sendo quatro refeições 
diárias (desjejum, almoço, lanche da tarde, jantar) para público acolhido e 
servidores plantonistas do abrigo Emergencial para Pessoa em Situação de 
Rua “Padre Bruno Sechi”, conforme especificações e definições constantes 
no Termo de Referência (fls 02).
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 02 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 807892

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 289, de 01 de junho de 2022.
Processo nº 649847/2022.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de serviço com realização de 
exame de ressonância magnética, conforme os termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 235552
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P. JUrÍdica/SErViÇo  – r$ 500,00
SErVidora: JorGETE aBrEU fiGUEirEdo, GErENTE ii, Matricula 
57206262/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 30 (trinta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 808270
Portaria Nº 293, de 02 de junho de 2022.
Processo nº 672623/2022.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
óculos para adolescente, custodiado na UaSE/BNV, conforme os termos do 
processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 183322
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$1.300,00
SErVidorES: JorGE lUiS dE SoUSa BarBoSa, MoNiTor, Matricula 
5848350/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 60 (sessenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 808324

.

.

diÁria
.

Portaria: 291 -do dia 01/06/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM Mara-
Ba, para ser entregue a família, cumprindo determinação judicial (Proc. 
679459/2022-Mem  320/2022)
SErVidora:TaliTa JaNE riBEiro dE araUJo
MaTricUla: 5963707/1 - carGo: aSSiSTENTE Social
SErVidor: adao lENNoN dE SoUSa fEiToSa  
carGo: MoToriSTa : MaTricUla: 5956653/ 1   
oriGEM: MaraBá/Pa- dESTiNo: BrEU BraNco/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM:31/05/2022   -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 808266
Portaria:  290- do dia 01/06/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UaSE aNaNiNdEUa i-cJM (Proc.670652-2022-Mem 90/2022)
SErVidora: lElia PESSoa oliVEira
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla : 3202640/ 1  
SErVidor : Mario alMEida MoNTEiro JUNior
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 5905998/ 3
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo: iPiXUNa/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 09 a 10/06/2022  -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 808254
Portaria Nº 292, de 02 de junho de 2022.
Processo nº 682202/2022.
OBJETIVO: Realizar oficina de capacitação aos trabalhadores do SUAS, SI-
SaN e SiNaSE, bem como assessoramento técnico para o fortalecimento 
do Sistema de atendimento Socioeducativo Municipal, conforme os termos 
do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: aUGUSTo corrEa/Pa 
PErÍodo: 13/06/2022 a 15/06/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: BErTiNo lEal BarBoSa NETo, GErENTE i, Matricula 
5946881/2, aNToNia BENEdiTa lEao lira, aSSiSTENTE Social, Ma-
tricula 54194530/1, e Marcia da SilVa coSTa, MoToriSTa, Matricula 
5914118/3.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa 

Protocolo: 808290
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.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 516 de 01 de JUNHo de 2022-resoLVe:   
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor SErGio aU-
GUSTo da coNcEiÇÃo PalHETa, matrícula nº. 5487599/2, ocupante do 
cargo de MoNiTor, correspondente ao triênio 04.08.2017 a 10.03.2022, 
com gozo no período de 04.07.2022 à 02.08.2022.
Portaria Nº 517 de 01 de JUNHo de 2022-resoLVe:   
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor JoÃo HErcUla-
No BaTiSTa dE aZEVEdo, matrícula nº. 5726034/3, ocupante do cargo de 
MoNiTor, triênio 27.07. 2016/2019 complemento, com gozo no período 
de 15.07.2022 à 13.08.2022.
Portaria Nº 518 de 01 de JUNHo de 2022-resoLVe:   
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidor rEGiNa dE aViZ 
SilVa matrícula nº. 54191576/1, ocupante do cargo de MoNiTor, corres-
pondente ao triênio 12.05.2007/2010 complemento, com gozo no período 
de 16.07.2022 à 14.08.2022.
errata da Portaria Nº 489/22 de 24.05.22, publicada no doE Nº 
34.987 de 30.05.22.
Servidor: Maria daS GraÇaS fariaS
onde se lê: triênio 02.01.2009/2012
Leia – se: triênio 02.05.2009/2012
errata da Portaria Nº 493/22 de 24.05.22, publicada no doE Nº 
34.987 de 30.05.22.
Servidor: EVEraldo coSTa VaScoNcEloS
onde se lê: triênio 01.06.2016/2019
Leia – se: triênio 04.08.2016/2019
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 808200

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 307/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 02 de junho de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo n°. 74 da lei 5.810, de 24 de janeiro 1994 - rJU/
Pa e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/675960.
rESolVE:
coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de licença saúde, conforme perícia médica, 
laudo nº 90237, – Servidora: Udielen aislane cortez forest cruz, matrícula 
nº 57202726/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, no perío-
do de 30/04/2022 a 28/06/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 808515
Portaria Nº 294/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 02 de junho de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo n°. 74 da lei 5.810, de 24 de janeiro 1994 - rJU/
Pa e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/675960.
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de licença saúde, conforme perícia médi-
ca, laudo nº 90103, – Servidor: charles Santos Peniche, matrícula nº 
5794722/1, ocupante do cargo de auxiliar administrativo, no período de 
11/03/2022 a 25/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 808512

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terceiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 02/2020
Processo Nº 2022/456379
objeto: alteração da razão Social da sociedade EXEcUTiVa SErViÇoS 
TÉcNicoS ESPEcialiZadoS lTda, para o nome empresarial l.M. MoTa 
SErViÇoS TÉcNicoS ESPEcialiZadoS lTda, com nome de fantasia EXE-
cUTiVa ENGENHaria E ProJEToS, conforme consta no contrato de cons-
tituição da Sociedade limitada, registrado na Junta comercial do Estado 
do Pará em 05/04/2022.
contratado: l.M. MoTa SErViÇoS TÉcNicoS ESPEcialiZadoS lTda

cNPJ: 06.336.443/0001-34
representado por lEoNardo MiraNda MoTa
data da assinatura: 02/06/2022
ordenador: ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM
SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS

Protocolo: 808217

.

.

diÁria
.

Portaria N° 299 de 01 de JUNHo 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 2022/635103.
r E S o l V E:
coNcEdEr caTorZE E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados, para ação de fiscalização nos estabelecimentos 
comerciais, a fim de garantir o direito dos consumidores contidos na Lei 
8.078/90, nos municípios de Brejo Grande do Norte, Palestina do Pará, 
Parauapebas e Piçarra/Pa, no período de 31/05 a 14/06/2022.

Nome cargo Matrícula
rodriGo ViEira MoUra Coordenador de fiscalização - Procon 57208915/3

JoSÉ SaNTiNo fErrEira faro agente de Vigilância Sanitaria 86649/1
JEffErSoN rodriGo dE oliVEira GoNÇalVES assistente administrativo 57195607/2

cÍcEro da PaiXÃo riBEiro filHo agente de Vigilância Sanitaria 86665/1
MaNoEl SÉrGio BorGES Motorista 5807239/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 01 dE JU-
NHo dE 2022
ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 807820
Portaria N° 297 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 2022/561906 .
r E S o l V E:
coNcEdEr UMa E MEia diárias, em favor dos servidores e colaborador 
eventual abaixo relacionados conselheiros do conselho Estadual sobre 
Drogas - CONED, para realizar visitas fiscalizatórias nas Entidades: Comu-
nidades Terapêuticas centro de recuperação “Boa Vontade” em Marituba e 
associação Missionária resgatando vidas em Santa izabel do Pará. reunião 
com as Secretarias Municipais de Saúde, assistência Social e Educação, no 
período de 08 a 09/06/2022.

NoMe carGo MatricULa

Patricya Helena Pinheiro dos Santos conselheira representante das associações comunitárias – 
aMor EXiGENTE Não se aplica

antonio Euclides do Nascimento Motorista 5898164

cirlu dias cohen conselheiro representante da fundação de atendimento Socioe-
ducativo do Pará - faSEPa 54183270/2

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: 807761
Portaria Nº 295 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 2022/608167.
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para realizar Ação de Monitoramento junto a Rede 
de atendimento à Mulher nos municípios de Maracanã e Marapanin/Pa no 
período de 13 à 15/06/2022.

Nome cargo Matrícula

TElMa Maria MEdEiroS dE liMa assistente Social 54185843/4

Marcia aNdrEia JorGE dE liMa coordenadora ciPM 57190023/4

EVErSoN SalES doS SaNToS alMEida Motorista 57201730/1

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: 807767
Portaria Nº 303 de 02 de JUNHo 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 2022/576409.
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r E S o l V E:
coNcEdEr TrEZE E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para Realizar Ação De Empoderamento E Autonomia 
financeira Para Mulheres nos municípios de São Miguel do Guamá e Bra-
gança/ Pa no período de 19/06 à 02/07/22.

Nome cargo Matrícula
KElEN criSTiNa ViEira doS SaNToS aSSiSTENTE Social 57192823/1

KEllY rEGiNa caSTro caSTEllo BraNco aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 51169453
oSMar fErrEira GUiMarÃES MoToriSTa 57230905/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 02 dE JU-
NHo dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 807927
Portaria N° 302 de 02 de JUNHo 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 2022/683270.
r E S o l V E:
coNcEdEr ciNco E MEia diárias, em favor do servidor desta SEJUdH, 
abaixo identificado, para conduzir equipe da CENPREN para realizar reuni-
ões de alinhamento do i Encontro intersetorial de Políticas Sobre drogas 
e Promoção de Estratégias e Metodologias Educativas sobre drogas., no 
período de 29/05 a 03/06/2022.

Nome cargo Matrícula
JoNaS SalViaNo da SilVEira MoToriSTa 57216173/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 02 dE JU-
NHo dE 2022
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 808095
Portaria N° 300 de 01 de JUNHo 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 2022/657984.
r E S o l V E:
coNcEdEr UMa E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para participar de Ação Social a convite da Defensoria 
Pública do Estado, com atendimentos, orientações ao consumidor e distri-
buição de material educativo, na Escola Estadual de Ensino Médio Padre 
Eduardo, no distrito de Mosqueiro/Pa, no período de 09 a 10/06/2022.

Nome cargo Matrícula
dEYVid HENriQUE MarQUES dE liMa GErENTE dE EdUcaÇÃo E ProJEToS 5939635/3
criSTiaNE Maia do ESPÍriTo SaNTo TÉc. EM GESTÃo PÚBlica - PEdaGoGia 57202664/2

arNaldo SaNToS da crUZ coordENador dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo 51855894/3
JaSlaNa MUNariNi VilaS BÔaS SEcrETária dE dirEToria 5960882/1
JoNaS SalViaNo da SilVEira MoToriSTa 57216173/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 01 dE JU-
NHo dE 2022
ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 808077

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 293/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 01 de junho 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 2021/1247341.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulares ao servidor listado a baixo.

Matrícula servidor exercício Período de Gozo
5895693/1 fábio adriano Nascimento Holanda 2020 21/07/2022 a 19/08/2022

 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 808506
Portaria Nº 292/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 01 de junho 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 2022/12974.
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias regulares ao servidor listado a baixo.

Matrícula servidor exercício Período de Gozo
5898304/1 diana antônia da rocha Nunes costa 2021 11/07/2022 a 25/07/2022

 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 808505
Portaria Nº 291/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 01 de junho de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta), dias de férias regulares aos servidores listados a baixo.

Matrícula servidor exercício Período de Gozo

57216175/1 ana cristina de andrade castro Marques 2022 04/07/2022 a 02/08/2022

5958686/1 antônio Soares filho 2022 18/07/2022 a 16/08/2022

5050332/4 anísio Nunes de figueiredo 2022 25/07/2022 a 23/07/2022

51855894/3 arnaldo Santos da cruz 2022 01/07/2022 a 30/07/2022

5794722/1 charles Santos Peniche 2021 01/07/2022 a 30/07/2022

54194430/2 Eleonora Maria Mendonça figueira 2021 04/07/2022 a 02/08/2022

5116996/3 Emiraldo lobo raiol 2022 22/07/2022 a 20/08/2022

57201730/1 Everson Sales dos Santos de almeida 2021 06/07/2022 a 04/08/2022

732540/1 isaac Simão Melul 2021 22/07/2022 a 20/08/2022

5402310/1 ivone do Socorro de carvalho Pereira 2021 25/07/2022 a 23/08/2022

5898162/1 Joseane Tavares farias 2022 01/07/2022 a 30/07/2022

5790328/1 Jossemir Paulo Silva de Brito 2021 04/07/2022 a 02/08/2022

5192110/1 Maria lúcia de castro Nunes 2021 01/07/2022 a 30/07/2022

5497949/1 Mário Benedito coutinho Mouzinho 2022 04/07/2022 a 02/08/2022

57201769/1 Milenne Josy cordeiro afonso 2021 04/07/2022 a 02/08/2022

57217096/1 Priscila Mendes Taveira da Silva 2022 17/07/2022 a 15/08/2022

59197436/2 raimundo farias de oliveira Júnior 2021 04/07/2022 a 02/08/2022

61115/3 raimundo Jorge durans da Silva 2022 01/07/2022 a 30/07/2022

57201171/1 roseane do Socorro de oliveira Modesto 2020 01/07/2022 a 30/07/2022

57190247/5 Thaynara de alencar leite fecury Nogueira 2022 01/07/2022 a 30/07/2022

5412197/3 Ulisses Monteiro de lima 2021 04/07/2022 a 02/08/2022
 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 808498
Portaria Nº 308/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 02 de junho 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 2022/370392.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulares ao servidor listado a baixo.

Matrícula servidor exercício Período de Gozo
5958837/1 ingride Karime Soares dias 2022 15/07/2022 a 13/08/2022

 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 808610

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de coNtrato teMPorÁrio N° 006/2022
ParTES: SEdEME E daVid riBEiro BarBoSa
cPf: 959.082.182-00
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ViGÊNcia: 01 dE JUNHo dE 2022 a 31 dE Maio dE 2023
ordENador dE dESPESa rESPoNSáVEl: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoN-
Ça GoMES JÚNior – SEcrETário dE ESTado
aUToriZaÇÃo: ProcESSo Nº 2021/952537

Protocolo: 808590
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.

.

errata
.

errata da Portaria N° 330/2022 - daF/sedeMe – BeLÉM, 31 de 
Maio de 2022, publicado no doe 34.992, de 02/06/2022.
oNde se LÊ: “diárias: 0,5”.
Leia-se: “diárias: 3,5”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 807779

.

.

diÁria
.

Portaria N° 333/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 02 de JUNHo de 2022.
Nome:ViTor JordY dE alMEida /Matricula:n°5946262/2/cargo:GE-
rENTE/origem:Belém-Pa/destino:canaã dos carajás–Pa/Periodo:03 a 
05/06/2022/diária:2,5(duas e meia)/objetivo:representar a SEdEME na 
inauguração da Usina da Paz.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 807830
Portaria N° 335/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, 02 de JUNHo de 2022.
Nome:daNilo liMa MarQUES/Matricula:n°5903709/1/cargo:Técnico em 
Gestão de desenvolvimento Sustentável/origem:Belém-Pa/destino:re-
denção– Pa/Período:03 a 05/06/2022/diária:2,5(duas e meia)/objeti-
vo:representar a SEdEME no evento 25º EXPo Polo caraJáS.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 807918
Portaria N° 341/2022 daF/sedeMe -  
BeLÉM, 02 de JUNHo de 2022.
Nome:ValÉria lUcia BarroSo PErEira carNEiro/ Matricu-
la:5906837/3/cargo:GErENTE/origem:Belém-Pa/destino:abaetetu-
ba,Barcarena,Moju e Tailândia-Pa/Período:06 a 10/06/2022/ diária:4,5(-
quatro e meia)/Objetivo:realizar fiscalização in loco nos empreendimento 
beneficiados pelo Programa Fundo Esperança.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 808286
Portaria N° 340/2022 daF/sedeMe -  
BeLÉM, 02 de JUNHo de 2022.
Nome:aMaNda Garcia dE aViZ/ Matricula:5946444/1/cargo:GErEN-
TE/origem:Belém-Pa/destino:Tomé-açu-Pa/Período:30/05/2022/ diá-
ria:0,5(meia)/objetivo:realizou cobertura da inauguração da empresa 
oleoplan.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 808189
Portaria N° 342/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 02 de JUNHo de 2022.  
Nome:EdiENE alMEida/Matricula:n°5959946/1/cargo:coordENador/
destino:Belém-Pa/destino:abaetetuba, Barcarena, Moju e Tailândia-Pa/
Período:06 a 10/06/2022/diárias:4,5 (quatro e meia)/objetivo:realizar 
fiscalização in loco nos empreendimentos beneficiados pelo Programa Fun-
do Esperança. os empreendimentos a serem visitados foram selecionados 
a partir da amostragem calculada conforme a legislação vigente do pro-
grama.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 343/2022 – daF/sedeMe -  
BeLÉM, 02 de JUNHo de 2022.
Nome:EriNaldo da crUZ raMoS/Matricula:n°55587967/4/cargo:coor-
denador/origem:Belém-Pa/destino:canaã dos carajás-Pa./Período:03 a 
05/06/2022/diárias:2,5 (duas e meia)/objetivo:acompanhar a comitiva 
do Excelentíssimo Governador na inauguração da Usina da Paz do progra-
ma TerPaz.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 344/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, 02 de JUNHo de 2022.
Nome:aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/Matricula:n°5913756/3/car-
go:coordENador/origem:Belém-Pa/destino:Goianésia do Pará e Tailân-
dia–Pa/Período:06 a 11/06/2022/diárias:5,5 (cinco e meia)/objetivo:re-
alizar vistorias técnicas para levantamento da situação das demandas de 
obras de energia elétrica em comunidades, com resultado teremos o de-
senvolvimento econômico local.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 808576

Portaria N° 337/2022 – daF/sedeM - 
BeLÉM, 02 de JUNHo de 2022.
Nome:lUaNa STEfaNE BarroS /cPf:n°027.392.602-02/cargo:cola-
borador Eventual/origem:Belém-Pa/destino:Salvador–Ba/Período:08 a 
13/06/2022/diárias:5,5(cinco e meia)objetivo:representar EMPrEENdi-
MENTo ProdUTor dE cHocolaTES E dEriVadoS dE cacaU na Missão 
festival internacional do cacau e chocolate.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 808018
Portaria N° 336/2022 – daF/sedeM - 
BeLÉM, 02 de JUNHo de 2022.
Nome:iZETE doS SaNToS coSTa/cPf:n°167.394.182-68/cargo:cola-
borador Eventual/origem:Belém-Pa/destino:Salvador–Ba/Período:08 a 
13/06/2022/diárias:5,5(cinco e meia)objetivo:representar EMPrEENdi-
MENTo ProdUTor dE cHocolaTES E dEriVadoS dE cacaU na Missão 
festival internacional do cacau e chocolate.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 807972
Portaria N° 334/2022 – daF/sedeM - 
BeLÉM, 02 de JUNHo de 2022.
Nome:JUlio MarcoS rodriGUES loBaTo/cPf:n°317.915.062-91/car-
go:colaborador Eventual/origem:Belém-Pa/destino:Salvador–Ba/Perío-
do:08 a 13/06/2022/diárias:5,5(cinco e meia)objetivo:representar EM-
PrEENdiMENTo ProdUTor dE cHocolaTES E dEriVadoS dE cacaU na 
Missão festival internacional do cacau e chocolate.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 807950
Portaria N° 338/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 02 de JUNHo de 2022.
Nome:MaUro JoSÉ rodriGUES BarBalHo/Matrícula:n°31658/3/
cargo:diretor/origem:Belém-Pa/destino:redenção–Pa/Período:03 a 
05/06/2022/diárias:2,5(duas e meia)/objetivo:representar a SEdEME na 
25º EXPo Polo caraJáS.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 808106

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Processo administrativo N.º 020/2022
dispensa de Licitação N.º 013/2022
contrato nº 16/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
Contratada: W M S ASSESSORIA E SERVIÇOS MARITIMOS LTDA (SERIQUE 
E BarBoSa coNSUlToria lTda) cNPJ nº 21.794.617/0001-04
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de elaboração, coordenação médica de programas de saúde ocupacional 
(PcMSo) e realização de exames ocupacional para emissão de aSo (ates-
tado de saúde ocupacional).
Vigência:  12 (doze) meses
Modalidade: dispensa de licitação art. 29, inciso ii, da lei 13.303/16 c/c 
artigo123 e seguintes do rilc.
Valor Global Estimado:  r$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado
Pela contratada: Milena Serique cristino.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 01 junho de 2022.

Protocolo: 807757
eXtrato de coNtrato
Processo administrativo N.º 021/2022
dispensa de Licitação N.º 014/2022
contrato nº 15/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: SEaBraMEd – MEdiciNa E SEGUraNÇa do TraBalHo lTda, 
cNPJ nº 22.278.011/0001-70
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração 
do programa de gerenciamento de riscos – PGr conforme Memorial descri-
tivo Md.SMS.002.22 – rev. 0.
Vigência:  12 (doze) meses
Modalidade: dispensa de licitação art. 29, inciso ii, da lei 13.303/16 c/c 
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artigo123 e seguintes do rilc.
Valor Global Estimado:  r$ 4.670,00 
(quatro mil, seiscentos e setenta reais)
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado
Pela contratada: Mônica Nazaré Seabra dias
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 01 junho de 2022.

Protocolo: 807758
eXtrato de coNtrato
Processo administrativo N.º 005/2022
Pregão eletrônico N.º 04/2022
contrato nº 13/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: df TUriSMo E EVENToS lTda, cNPJ 07.832.586/0001-08
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas na-
cionais e agendamento de hospedagem, compreendendo os serviços de 
reserva, emissão, remarcação, cancelamento e entrega/disponibilização de 
bilhete, físico ou eletrônico, ao beneficiário da passagem, mediante autori-
zação de fornecimento, de forma a atender as necessidades da companhia 
de Gás do Estado do Pará.
Vigência:  12 (doze) meses
Modalidade: Pregão Eletrônico com fundamento no art. 24 e seguintes do 
rilc c/c art. 51 e seguintes da lei nº 13.303/2016 c/c lei nº 10.520/2002.
Valor Global Estimado: r$ 134.977,70 (cento e trinta e quatro mil, nove-
centos e setenta e sete reais e setenta centavos).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macêdo
Pela contratada: Hugney Silva Velozo
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 30 maio de 2022.

Protocolo: 807753
eXtrato de coNtrato
Processo administrativo N.º 022/2022
dispensa de Licitação N.º 015/2022
contrato nº 14/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: BracoM ESTacioNaMENToS lTda, cNPJ sob o nº 
22.278.011/0001-70
objeto: locação serão 02 (duas) vagas de estacionamento situadas no 
Edifício Quadra corporate, localizado à av. Visconde de Souza franco nº 
05, Bairro Umarizal, Belém/Pa.
Vigência:  12 (doze) meses
Modalidade: dispensa de licitação art. 29, inciso V, da lei 13.303/16 c/c 
artigo123 e seguintes do rilc
Valor Global:  r$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macêdo
Pela contratada: Márcio antônio de araújo Braga
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 01 junho de 2022.

Protocolo: 807755

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 72/2022, GaB/iMetroParÁ, 01 de junho de 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 7.136/2008 e 
de acordo com o decreto Governamental 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, 24 de janei-
ro 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 a PorTaria Nº 169/2021, GaB/iMETroPara, 
12/08/2021, doE nº 34.669 de 13/08/2021 e do Processo nº 363/2022 e 
Protocolo: 202201468
rESolVE:
art. 1º – coNcEdEr 15 (quinze) dias de gozo de férias interrompidas a 
servidora aNa claÚdia loBo corrEa, matrícula nº 8001423/1, ocupan-
te do cargo de assistente administrativo, com início em 04 de julho de 
2022 e término em 18 de julho de 2022, referente ao período aquisitivo 
23/05/2019/2020.
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: 808078
Portaria Nº 75/2022, 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.
rESolVE:  
art. 1º– coNcEdEr férias regulamentares aos servidores abaixo:
Mat. serVidor (a) PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo
034 aNa criSTiNa doS SaNToS PiNHEiro NUNES 15/07/2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
012 aUGUSTo SÉrGio MorEira da coSTa 01/02/2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
009 daGoBErTo JorGE da coSTa 01/12/2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
014 HErlY MorEira da coSTa 04/09/2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022

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: 808068

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

contrato: 015/2022 – JUcePa.
PaE n° 2022/532320
Exercício: 2022.
data da assinatura: 02/06/2022
Vigência: 02/06/2022 a 01/06/2023.
Valor do contrato r$ 474.038,20 (Quatrocentos e setenta e quatro, trinta 
e oito reais e vinte centavos)
objeto: a contratação de empresa especializada para futura e eventual 
aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis para atender a 
JUcEPa e suas Ud’s. 
contratado: NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS lTda, inscrita 
no cNPJ sob o n° 07.041.480/0001-88, situada na Passagem Nossa Se-
nhora aparecida, nº 164, castanheira, Belém/Pa, cEP 66645-45.
orçamento:
72201.23.122.1297. 8338 operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 339030.00 Material de consumo
fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios)
Pi: 4120008338c - r$ 350.138,50 (SEdE)
72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso ao registro Mercantil
Natureza da despesa: 339030.00 Material de consumo 
fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios) 
Pi: 2070008783c - r$ 123.899,70 (Uds)
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira– Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 808175

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de coNtrato
contrato: 007/2022 – JUcePa.
PaE n° 2022/631636
rEf.: TErMo dE aPoSTilaMENTo Nº 07/2022
Exercício: 2022.
data da assinatura: 02/06/2022
Valor Global do presente contrato é de r$ 559.670,16 (Quinhentos e cin-
quenta e nove reais, seiscentos e setenta
reais e dezesseis centavos).
Objeto: O presente Instrumento Contratual tem como objetivo a modifi-
cação unilateral referente ao contrato nº 07/2022, registrado e publicado 
através do n° 34.932 de 13 de abril de 2022, por parte da administração, 
visando rETificar a dotação orçamentária. assim, leia-se: 08 (oito) pos-
tos para SEdE e 06 ( seis) postos para Ud’S.
contratado: PrESTar SErVicE SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ 
24.104.071/0001-00, com sede na Rua Efigenia Matos Paixão, nº 22, Bair-
ro: fonte Grande, cEP 32013-450, contagem/MG.
orçamento: 08 PoSToS SEdE (JUcEPa)
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 339037.00 locação de Mão-de-obra
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fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios).
Pi: 4120008338c
Valores: r$ 26.650,96 Mensal/ r$ 319.811,52 anual
06 PoSToS Ud’S
72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso ao registro Mercantil
Natureza da despesa: 339037.00 locomoção de Mão-de-obra.
fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios)
Pi: 2070008783c
Valores: r$ 19.988,22 Mensal / r$ 239.858,64 anual
Prazo Vigência: 06/04/2022 à 05/04/2023
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira– Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 808113

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 142/2022 de 01/06/2022. 1º coNcEdEr Suprimen-
to de fundos ao servidor alexandre Jaime Batista, Gerente, matrícula nº 
5896631/2, no valor de r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), confor-
me discriminação abaixo: 72201.23.122.1297.8338 operacionalização das 
ações administrativas; 339036.00 Serv de Terc - Pf r$ 800,00; 339030.00 
Mat de consumo r$ 1.300,00; 339039.00 Serv de Terc - PJ r$ 400,00. 
art. 2º informamos que o referido servidor atende o art. 4° do decreto 
Estadual nº 1.180/2008. art. 3º o prazo para aplicação deverá ser de 45 
(quarenta e cinco) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária, 
devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, após o 
término da aplicação. Processo eletrônico nº 2022/666029. cilENE Mo-
rEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 807887

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 132/2022 de 25/05/2022. art. 1º ESTaBElEcEr a 
programação de férias do mês de JUlHo/2022 dos servidores da JUNTa 
coMErcial do ESTado do Pará - JUcEPa, referente aos exercícios de 
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, conforme processo nº 2022/606382 
e relação abaixo:

Nº NoMe MatricULa PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo
1 abinael Paes da Silva 57211660/ 1 28/01/2021 a 27/01/2022 18/07/2022 a 01/08/2022
2 ana luisa Nobre dos Santos 57211800/ 1 05/02/2021 a 04/02/2022 14/07/2022 a 12/08/2022
3 andreá do Socorro de Sousa Moraes 57217897/ 1 23/06/2021 a 22/06/2022 25/07/2022 a 23/08/2022
4 antônio Edson Santos de castro 57209662/ 1 05/01/2021 a 04/01/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5 Breno anderson Pereira Melo 5928882/ 2 05/06/2021 a 04/06/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
6 Breno lobato cardoso 5902701/ 1 22/10/2020 a 21/10/2021 22/06/2022 a 13/07/2022
7 cinthia lourrayne Pinto ferreira 5948232/ 1 16/04/2021 a 15/04/2022 05/07/2022 a 03/08/2022
8 cláudia regina oliveira Borges 54183745/ 2 01/03/2021 a 28/02/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
9 cláudio roberto Pereira canelas 5898269/ 1 22/03/2019 a 21/03/2020 04/07/2022 a 18/07/2022
10 daniel alcantara de oliveira 57195314/2 03/05/2021 a 02/05/2022 18/07/2022 a 16/08/2022
11 deyse do Socorro costa de oliveira calandrini 5899867/ 2 31/08/2020 a 30/08/2021 04/07/2022 a 21/07/2022
12 Eduardo araújo rocha 5889506/ 1 13/10/2020 a 12/10/2021 01/07/2022 a 15/07/2022
13 Emina de fatima Morais de Miranda 2022109/ 1 15/05/2021 a 14/05/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
14 fabrício Vasconcelos de oliveira 55588100/ 1 02/04/2019 a 01/04/2020 18/07/2022 a 05/08/2022
15 Geraldo adriano ribeiro Gouveia 57190163/ 2 02/02/2021 a 01/02/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
16 Helayne Souza de oliveira alves 5821495/ 3 10/08/2020 a 09/08/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
17 Júlia Gonçalves Spinelli 2022150/ 1 02/01/2021 a 01/01/2022 18/07/2022 a 16/08/2022
18 Marizete Pereira Barbosa 2022230/ 1 02/03/2021 a 01/03/2022 11/07/2022 a 09/08/2022
19 Nilce carmem da costa freitas 5889504/ 1 03/05/2021 a 02/05/2022 18/07/2022 a 16/08/2022
20 raimundo Nonato ferreira alves 3210693/ 1 02/01/2021 a 01/01/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
21 regina coely oliveira da Silva 57235054/ 3 29/04/2020 a 28/04/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
22 renata Belo da Silva Borges 5898267/ 1 20/03/2020 a 19/03/2021 07/07/2022 a 05/08/2022
23 rodney de aquino oliveira 57222848/ 1 01/12/2019 a 30/11/2020 04/07/2022 a 02/08/2022
24 Valdomiro Melo Pereira 57211621/ 1 12/01/2021 a 11/01/2022 11/07/2022 a 22/07/2022

cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.
Protocolo: 807865

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022-NePMV
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - 
NEPMV, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas na lei Esta-
dual n° 7.756/2013 e suas alterações, rESolVE: HoMoloGar o resultado 
do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, destinado a 
aquisição de 16 (dezesseis) Veículos Utilitários, conforme especificações 
constantes no Termo de referência – anexo i do Edital de Pregão Eletrônico 
nº 005/2022 – NEPMV, que teve o item cancelado na fase de julgamento 
das propostas. Belém-Pa, 02 de junho de 2022.
JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMV

Protocolo: 807894

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo 
e oBras PÚBLicas

.

aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica 
Nº 020/2022– cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica EM cBUQ EM 
ViaS UrBaNaS No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa Na rEGiÃo do GUaJará, 
conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 05 de julho de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, fornecimento dos arquivos através de meio digital, pre-
sencial (PENdriVE), e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, e no site www.compras-
para.pa.gov.br
Belém-Pa, 03 de junho de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação 
aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – 
cPi 001/2022– cPL/sedoP
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo 
dE SErViÇo dE iNSTalaÇÃo TÉcNica dE rádioS diGiTaiS PoNTo-a
-PoNTo, MUlTiPoNTo E iNfraESTrUTUra dE TElEcoMUNicaÇÕES, QUE 
SErÃo UTiliZadoS Para forMaÇÃo doS TroNcoS diGiTaiS dE alTa 
caPacidadE Para iNTErliGaÇÃo dE ESTaÇÃo dE TElEcoMUNicaÇÃo 
dE MÉdia E loNGa diSTÂNcia E Para aTENdiMENTo daS ESTaÇÕES 
SErVidoraS E ÓrGÃo do GoVErNo da rEdE ESTadUal dE coMUNica-
ÇÃo dE dadoS do ESTado do Pará.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrESaS claSSificadaS:
loTE 01:
1ª colocada - radiocoMM TElEcoMUNicaÇÕES coMÉrio E SErViÇoS 
EirEli cNPJ: 02.305.840/0001-98; Valor: r$ 436.700,00
2ª colocada - TEllYNK TEcNoloGia E SErViÇoS lTda cNPJ: 
19.388.694/0001-04; Valor: r$ 472.193,00
loTE 02:
1ª colocada - radiocoMM TElEcoMUNicaÇÕES coMÉrio E SErViÇoS 
EirEli cNPJ: 02.305.840/0001-98; Valor: r$ 2.518.380,00
2ª colocada - TEllYNK TEcNoloGia E SErViÇoS lTda cNPJ: 
19.388.694/0001-04; Valor: r$ 2.935.977,00
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo re-
cursos fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa: 
radiocoMM TElEcoMUNicaÇÕES coMÉrio E SErViÇoS EirEli cNPJ: 
02.305.840/0001-98 com o Valor Total do lote 01 de r$ 436.700,00 (Qua-
trocentos e trinta e seis mil setecentos reais) e com o Valor total do lote 
02 de r$ 2.518.380,00 (dois milhões quinhentos e dezoito mil trezentos 
e oitenta reais)
Belém-Pa, 02 de junho de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 808632

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 0563/2022, de 27 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº. 2022/226907, de 23/02/2022 
– coSG/SEdoP;
rESolVE: 
i – dESiGNar a servidora TErESa caTariNa da SilVa GaSPar, Matrícula 
nº 57234851/9, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal de Contrato ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa, conforme abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

21/2022
Ticket 

Soluções 
Hdfgt S/a

Serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e 
ininterrupto de combustíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 32), em rede de 

postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos 
integrantes da frota da Sedop, com utilização de cartão magnético.

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 do Contrato, aci-
ma descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808281
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Portaria Nº. 0585/2022, de 01 de JUNHo 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/192868, de 16/02/2022 - 
cPaT/SEdoP.
r E S o l V E:
I – DESIGNAR o servidor THIAGO WULFERT DE OLIVEIRA, Matrícula nº 
57193152/3, Cargo/Função: Assessor I, como fiscal do Contrato celebrado 
entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
– SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

37/2022 Nr Pereira comércio de água 
Eireli

fornecimento de água Mineral Natural para atender as necessidades 
da Secretaria de Estado de obras Públicas.

ii - dESiGNar, a servidora roSEaNE loBaTo da coSTa, Matrícula nº. 
57204575/1, Cargo/Função: Auxiliar Operacional, para acompanhar e fis-
calizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos impe-
dimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808300
Portaria Nº 0584/2022, 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº. 2021/1304111, de 16/11/2021 
– coSG/SEdoP;
rESolVE: 
I – DESIGNAR o servidor WALMICK RIBEIRO GOMES, Matrícula nº 
57221451/2, Cargo/Função: Secretário de Gabinete, como fiscal de Con-
trato celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa, conforme abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

55/2022 Genesis comércio e 
Manutenções ltda

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, 
com fornecimento de peças, para atender as necessidades da SEdoP - Secretaria 

de Estado de desenvolvimento e obras Públicas do Estado do Pará.

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 do Contrato, aci-
ma descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808303

.

.

errata
.

errata 
Na matéria, Protocolo nº 807680, publicada no doE nº 34.992, de 
02/06/2022, referente ao 9º Termo aditivo ao convênio nº 26/2018:.
oNde se LÊ: 9º Termo aditivo ao convênio nº 26/2018.
Leia-se: 9º Termo aditivo ao convênio nº 15/2016:.
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807814

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 73/2021 – cP Nº 06/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
consórcio Novo Ginásio de Santarém cNPJ nº 43.488.153/0001-32
objeto: implantação do sistema de refrigeração e adequação da área de se-
gurança do Ginásio Poliestportivo, no município de Santarém, neste Estado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65, § 1o da lei no 8.666/93.
Valor da supressão: r$ 244.772,32
Valor do acréscimo: r$ 3.433.986,98
Valor aditado: r$ 3.189.214,66
doTaÇÃo orÇaMENTária: 07101 15.811.1499.7659 449051 0101 / 0301
data da assinatura: 02/06/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807812

terMo aditiVo ao coNtrato
4º tac Nº 30/2020 – tP Nº 18/2019
Partes:
-Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
círio construtora e Serviços lTda– cNPJ 08.645.489/0001-60
oBJETo: Execução do Saldo remanescente da Pavimentação da rua 29 de 
dezembro no município de Salvaterra, Neste Estado
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. art. 
65, §1º da lei 8.666/93 e Prorrogação de Prazo cfe. art. 57, §1º, ii, iV da 
lei nº 8.666/93.
Valor do acrescimo do replanilhamento: r$ 326.930,51
Vigência: 28/05/2022 a 25/09/2022
dotação orçamentária: 07101 15.451.1489.7645 
0101/0301/0106/0306/6101/6301
data de assinatura: 28/05/2018           
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 808201

.

.

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:
Processo: 2022/553724
licitação nº: 008/2022
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
data da adjudicação: 02/06/2022
data da Homologação: 02/06/2022
objeto da licitação: contratação de empresa especializada para forneci-
mento e instalação de equipamentos destinados ao Estádio olímpico do 
Pará (Mangueirão), conforme disposto no anexo i - Termo de referência e 
Peças Técnicas, neste Edital e em seus demais anexos.
Empresa vencedora adjudicada:
KaNGo BraSil lTda, cNPJ: 06.132.258/0001-28, com o valor total de r$ 
40.166.999,71 (quarenta milhões cento e sessenta e seis mil novecentos e 
noventa e nove reais e setenta e um centavos).
Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 808473

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

2º terMo aditiVo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 08/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Ulianópolis- cNPJ 83334672/0001-60
objeto: realização de apoio Técnico, capacitação para implantação do 
Projeto de regularização fundiária de interesse Social na Modalidade 
reurb-s e reurb-e, no Município de Ulianópolis, Neste Estado
Justificativa: Prorrogação de prazo.
ViGÊNcia: 02/06/2022 a 02/06/2023
data da assinatura: 01/06/2022
responsável pela Entidade: Kelly cristina destro
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 808100

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 103/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de UliaNoPoliS– cNPJ nº 83.334.672/0001-60
objeto: aMPliaÇÃo do SiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE áGUa do Bair-
ro BEla ViSTa No MUNiciPio dE UliaNÓPoliS NESTE ESTado.
Vigência: 03/06/2022 a 03/08/2023
Valor Global: r$ 4.296.970,10
dotação orçamentária:
SEdoP: 07101.17.512.1489-7567 444042 0101/0301, NoTa dE EMPE-
NHo 2022NE01315
PrEfEiTUra: 1901.17512.0380.1.042 449051 151000
foro: Belém
data da assinatura: 02/06/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
KEllY criSTiNa dESTro
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 808239
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eXtrato do coNVÊNio Nº 78/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Terra Santa – cNPJ 23.060.866/0001-93
objeto: revitalização do Entorno do Estádio do Município de Terra Santa, 
neste estado.
Vigência: 03/06/2022 a 31/10/2022
Valor Global: r$ 841.207,95
dotação orçamentária:
SEdoP: 07.101.04.811.1499.7659  444042  0101/0301/0301010264
NoTa dE EMPENHo: 2022NE01231
PrEfEiTUra dE TErra SaNTa: 20 07 01 27.811.0740.1024  449051 
001001
foro: Belém
data da assinatura: 02/06/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
odair José farias de albuquerque
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 808560
eXtrato do coNVÊNio Nº 101/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Ulianópolis – cNPJ 83.334.672/0001-60
objeto: revitalização do canteiro central da avenida Presidente Vargas, no 
município de Ulianópolis, neste Estado.
Vigência: 03/06/2022 a 03/06/2023
Valor Global: r$ 1.102.045,30
dotação orçamentária:
SEdoP: 07101 15.451.1489.7645 444042 0101/0301/0101010345
NoTa dE EMPENHo: 2022NE01309
PrEfEiTUra dE UliaNÓPoliS: 15.451.0331.1.032 4.4.90.51.00 
15000000
foro: Belém
data da assinatura: 02/06/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
Kelly cristina destro
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807979
eXtrato do coNVÊNio Nº 143/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Benevides - cNPJ nº 05.058.466/0001-61
objeto: Pavimentação asfáltica no bairro campestre, no município de Be-
nevides, neste Estado.
Vigência: 03/06/2022 a 03/06/2023
Valor Global: r$ 2.577.139,44
dotação orçamentária: 
SEdoP: 07101 15.451.1489.7645 444042 0101/0301
NoTa dE EMPENHo: 2022NE01330
PrEfEiTUra:
0707 15.451.0429 1025 449051 1500
foro: Belém
data da assinatura: 02/06/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos: 
luziane de lima Solon de oliveira
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 808451
eXtrato do coNVÊNio Nº 126/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de abel figueiredo – cNPJ 83.211.375/0001-28
objeto: Urbanização das lagoas de abel figueiredo, neste Estado.
Vigência: 03/06/2022 a 03/06/2023
Valor Global: r$ 1.601.371,53
dotação orçamentária: 
SEdoP:
07101 15.451.1489.7645 444042 0101/0301
07101 15.451.1489.7608 444042 0101
NoTa dE EMPENHo: 2022NE01331
PrEfEiTUra: 
07101 15.451.0007.1011 449051 1749
foro: Belém
data da assinatura: 02/06/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
antônio dos Santos calhau
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 808417

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 08/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Nova Timboteua – cNPJ 05.149.125/0001-00
oBJETo do coNVÊNio: construção do Mercado Municipal de Nova Timbo-
teua, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 02/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 808256
terMo aditiVo a coNVÊNio
5° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 55/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de conceição do araguaia– cNPJ 05.070.404/0001-75
objeto do convênio:  Execução de obra de construção de cobertura do Prédio 
da câmara Municipal de conceição do araguaia com 1.065,91, neste estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 02/06/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 808499
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 15/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de igarapé- Miri– cNPJ 05.191.333/0001-69
objeto do convênio:  construção de Terminal de integração rodoviária, no 
Município de igarapé-Miri.
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: 808097
terMo aditiVo a coNVÊNio
2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 15/2020
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:  Execução de Serviços de Drenagem Superficial e 
Profunda Pavimentação asfáltica e Sinalização Viária na rua das rosas, 
Tv. Jasmim, rua dos cravos, al.bom Jardim, ruas dos lírios e rua das 
orquídeas – distrito industrial, no Município de ananindeua, Neste Estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 02/06/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 808436

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 0568/2022, de 27 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 autos do Processo nº 2022/638909, de 24/05/2022 – 
diSET/SEdoP;
rESolVE: 
i - coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Ma-
trícula n°. 5907413/3; cargo/função: diretor, Suprimento de fundos no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor

07.8694 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808284
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0567/2022, de 27 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 2022/638909, de 24/05/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº 5907413/3, cargo/
função: diretor.
NoME: antônia Maria ribeiro almeida, Matrícula nº 5268664/2, cargo/
função: assistente de obras Públicas.
oBJETiVo: reunião técnica junto a Prefeitura Municipal de almeirim para 
tratar da continuidade das ações referentes a revisão do Plano diretor Mu-
nicipal, previsto no Termo de cooperação Técnica nº20/2021.
dESTiNo: almeirim/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 21 a 25/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808283
Portaria Nº. 0565/2022, de 27 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 2022/641933, de 24/05/2022 
– diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº. 5907413/3, 
cargo/função: diretor.
NoME: luana fernandes Benetti, Matrícula nº 64033677/1, 
cargo/função: coordenador.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a prefeitura Municipal- para tratar das 
ações de Plano de Saneamento Básico respectivamente nos Termos de 
cooperação N°27/2021.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº. 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com os servidores desta SEdoP, ao Municí-
pio de Eldorado dos carajás/Pa.
dESTiNo: Eldorado dos carajás/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: 808276
Portaria Nº. 0564/2022, de 27 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 2022/642261, de 24/05/2022 
– diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: roberta andrade cavalleiro de Macedo, Matricula n° 54180536/2; 
cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura- arquiteto.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a prefeitura Municipal para tratar das 
ações de Mobilidade Urbana, previsto no convênio de cooperação Técnica 
003/2017.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: Ulianópolis/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 13 a 15/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808277

Portaria Nº. 0561/2022, de 27 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 2022/643025, de 24/05/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias às servidoras 
abaixo relacionadas:
NoME: antônia Maria ribeiro almeida, Matrícula nº 5268664/2, cargo/
função: assistente de obras Públicas.
NoME: Silvia Vieira Guedes dopazo antônio José, Matrícula nº 5917279/2, 
cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- arquiteto.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a prefeitura Municipal- para tratar das ações 
da revisão do Plano diretor previsto no Termo de cooperação Nº 01/2022.
dESTiNo: Salvaterra/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 27 a 30/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808279
Portaria Nº. 0554/2022, de 25 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 2022/641458, de 24/05/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Josiane Barbosa da Silva, Matrícula nº 5965139/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na obra de construção da orla do rio cuité no 
Município de aurora do Pará/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora, ao referido Município.
dESTiNo: aurora do Pará/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 02 a 03/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808258
Portaria Nº. 0587/2022, de 01 de JUNHo 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 2022/668978, de 30/05/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: antônia Maria ribeiro almeida, Matrícula nº 5268664/2, cargo/
função: assistente de obas Públicas.
NoME: Érica do Socorro da Silva casanova, Matrícula nº 5965156/1, car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas-Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal para tratar das ações 
de Elaboração do Plano diretor Municipal e Plano de Saneamento previsto no 
Termo de cooperação Nº 23/2021 e Termo de cooperação Nº 24/2021.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com as servidoras, ao Município de Maga-
lhães Barata/Pa.
dESTiNo: Magalhães Barata/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 08 a 09/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808259
Portaria Nº. 0593/2022, de 02 de JUNHo 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 2022/688287, de 01/06/2022 
– GaB/SEdoP;
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r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador no ato de assina-
tura de ordem de Serviço de drenagem e Pavimentação asfáltica de vias 
urbanas na região de integração do Guamá com 2km no Município de São 
João da Ponta/Pa.
dESTiNo: São João da Ponta/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 02/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808305
Portaria Nº. 0570/2022, de 27 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 2022/653353, de 26/05/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: ricardo angelim da Silva, Matrícula nº 5965128/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro Sanitarista.
OBJETIVO: Acompanhar o fiscal da Funasa na inspeção do saldo rema-
nescente da obra de conclusão do Sistema de abastecimento de água no 
Município de curralinho/Pa- contrato 33/2018.
dESTiNo: curralinho/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 30/05 a 01/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808289
Portaria Nº. 0572/2022, de 27 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 2022/606334, de 26/05/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Joesnam Pereira Mendes, Matrícula nº 5965142/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
OBJETIVO: Proceder a fiscalização nas obras de execução dos serviços de 
drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas na região de integra-
ção do Tocantins, no Município de oeiras do Pará/Pa.
dESTiNo: oeiras do Pará/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 31/05 a 02/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808293
Portaria Nº. 0574/2022, 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 a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;  
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/660211, de 27/05/2022 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual relacionado:
NoME: Elizeth cristina Vieira costa, cPf: 258.257.042-72; cargo/função: 
colaborador Eventual.
oBJETiVo: realizar a Segunda Pré- conferência Municipal das cidades que 
culminará na 3ª conferência Municipal das cidades do Município de Bujaru/
Pa, e reunião com a Prefeitura Municipal e conselho Municipal das cidades.
dESTiNo: Bujaru/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PEriodo: 07 a 09/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808296

Portaria Nº. 0578/2022, 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 2022/662733, 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: daniel andrade Malcher Pereira, Matrícula nº 5921549/2; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização no Programa asfalto por todo o Pará, nos Municí-
pios de Santa isabel do Pará e abaetetuba/Pa.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Santa isabel do Pará/abaetetuba/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 02 a 03/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808298
Portaria Nº. 0586/2022, 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 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 2022/485934, de 22/04/2022– 
coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, para o período de 01 a 03/06/2022, o deslocamento 
do servidor WALMICK RIBEIRO GOMES, Matrícula nº 57221451/2, Cargo/
função: Secretário de Gabinete, autorizado a viajar para o Município de 
Marabá/Pa, anteriormente concedida no período de 31/05 a 02/06/2022, 
através da PorTaria Nº 0549/2022, de 24/05/2022, publicada no doE 
nº 34.982, de 25/05/2022, em virtude de alteração na programação de 
viagem.
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: 808319
Portaria Nº. 0594/2022, de 02 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 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 2022/688433 de 01/06/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Senhor Secretário no ato de assinatura de or-
dem de Serviço de drenagem e Pavimentação asfáltica de vias urbanas 
na região de integração do Guamá com 2km no Município de São João da 
Ponta/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Sr. Secretário Benedito ruy Santos 
cabral, ao referido Município.
dESTiNo: São João da Ponta/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa:02/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 808311

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 0577/2022, 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 art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/663355, de 27/05/2022 e os 
termos do Memorando nº. 023/2022/difiS/SEdoP, de 27/05/2022.
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, por necessidade de serviço, 30 (trinta) dias de férias 
da servidora lariSSa criSTiNa NoGUEira dE oliVEira, matrícula nº. 
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5947972/1, ocupante do cargo de Secretário de diretoria; para o período 
de14/07/2022 a 12/08/2022, anteriormente concedida através da Por-
Taria Nº. 0425/2022, de 29/04/2022, publicada no doE n° 34.955, de 
03/05/2022, referente ao período aquisitivo 01/03/2021 a 28/02/2022.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808252
Portaria N° 0589/2022, de 01 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/669569, de 30/05/2022 e 
os termos do Memorando nº. 072/2022/coNci/SEdoP, de 30/05/2022.
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, por necessidade de serviço, 30 (trinta) dias de férias 
da servidora JaNETE do Socorro BaTiSTa dE liMa, matrícula nº. 
54180774/4, ocupante do cargo de diretor; para um momento oportu-
no, anteriormente concedida através da PorTaria Nº. 0425/2022, de 
29/04/2022, publicada no doE n° 34.955, de 03/05/2022, referente ao 
período aquisitivo 16/06/2021 a 15/06/2022.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808250
Portaria N° 0557/2022, de 26 de Maio de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo n°. 2022/649499, de 25/05/2022 
e os termos do Memorando nº. 13/2022-NUJUr/SEdoP, de 23/05/2022.
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, por necessidade de serviço, 30 (trinta) dias de férias do 
servidor WAGNER OLIVEIRA MOURA, matrícula nº. 57197937/1, ocupante 
do cargo de consultor Jurídico do Estado; para o período de 08/08/2022 
a 06/09/2022, anteriormente concedida através da PorTaria Nº. 
0204/2022, de 11/03/2022, publicada no doE n° 34.893, de 15/03/2022, 
referente ao período aquisitivo 11/06/2020 a 10/06/2021.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808269
Portaria Nº. 0573/2022, 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 art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994, 
e ainda, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021.
coNSidEraNdo a Escala de férias/2022;
r E S o l V E:
i - coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao mês 
de JUlHo/2022, aos servidores abaixo relacionados, lotados nesta SEdoP.

MatrÍcULa serVidor carGo PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

32760/1 adolfo de oliveira Santa Brígida auxiliar de Engenharia 01/06/2021 a
31/05/2022 

1°- 04/07/2022 
a 18/07/2022

2°- 13/10/2022 
a 27/10/202254

5946502/1 andreia antônia de Souza l. 
de andrade Secretário de Gabinete 30/01/2021 a 

29/01/2022
04/07/2022 a 
02/08/2022

54188174/2 aldilúcia da Silva ferreira Téc. em Gestão de desenv. Urbano 
- ass. Social

30/04/2021 a 
29/04/2022

 11/07/2022 a 
09/08/2022

5843880/2 cássia regina Santana reis Téc. em Gestão Pública – contador 06/06/2021 a 
05/06/2022

 18/07/2022 a 
16/08/2022

5290/1 carlos augusto da conceição 
Monteiro auxiliar operacional 01/02/2021 a 

31/01/2022
04/07/2022 a 
02/08/2022

6688/1 Eder Kennedy Pereira de Sousa assistente administrativo 18/03/2021 a 
17/03/2022

18/07/2022 a 
16/08/2022

57196035/1 Edna Socorro Zacarias Moreira assistente administrativo 22/04/2021 a 
21/04/222

04/07/2022 a 
02/08/2022

57176289/1 Gerson Pinto Téc. em Gestão de obras Públicas 
- Engº civil/

15/01/2021 a
14/01/2022

 04/07/2022 a 
02/08/2022

5517/1 Heli de Souza Santos datilografo 14/03/2021 a 
13/03/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

6955/1 Márcia andreia fadul Neves 
de couto

Téc. em Gestão em infraestrutura 
- arquiteto

06/06/2021 a 
05/06/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

6050/1 Marli Silva de oliveira datilografo 24/05/2021 a 
23/05/2022

28/07/2022 a 
26/08/2022

57199219/1 Maria de lourdes Borges de 
castro auxiliar operacional 23/06/2021 a 

22/06/2022
04/07/2022 a 
02/08/2022

57204247/1 osvaldino Jorge alves Machado assistente administrativo 18/09/2020 a 
17/09/2021

04/07/2022 a 
02/08/2022

57176412/1 reinaldo osvaldo de alcântara 
Peixoto

Téc. em Gestão de obras Públicas 
- arquiteto

11/01/2021 a 
10/01/2022

 04/07/2022 a 
02/08/2022

54180536/2 roberta andrade cavalleiro de 
Macedo

Téc. em Gestão de infraestrutura. 
-arquiteto

23/10/2020 a 
22/10/2021

 04/07/2022 a 
02/08/2022

57206120/1 Sheila Gabriela rebelo farias Téc. em Gestão Pública - admi-
nistrador

14/10/2020 a 
13/10/2021

04/07/2022 a 
02/08/2022

55590170/1 Sheila do Socorro Sampaio Mello consultor Jurídico do Estado 31/07/2020 a 
30/07/2021

04/07/2022 a 
02/08/2022

54183573/2 Thais Brito Pereira de Souza Téc. em Gestão Pública - contador 26/12/2020 a 
25/12/2021

04/07/2022 a 
02/08/2022

57210086/3 Thais Bittencourt Guimarães 
Sousa

Téc. em Gestão de infraestrutura 
- arquiteto

23/01/2021 a 
22/01/2022

06/07/2022 a 
04/08/2022

5116694/1 Tiago leão Motorista 02/02/2020 a 
01/02/2021

1° 25/07/2022 a 
08/08/2022

2° 09/12/2022 a 
23/12/2022

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808267
Portaria N° 0560/2022, de 26 de Maio de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo n°. 2022/632056, de 23/05/2022 
e os termos do Memorando nº. 27/2022-cPaT/SEdoP, de 23/05/2022.
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, por necessidade de serviço, 30 (trinta) dias de férias 
da servidora roSEaNE loBaTo da coSTa, matrícula nº. 5720454575/1, 
ocupante do cargo de auxiliar operacional; para o período de 04/07/2022 
a 02/08/2022, anteriormente concedida através da PorTaria Nº. 
0425/2022, de 29/04/2022, publicada no doE n° 34.955, de 03/05/2022, 
referente ao período aquisitivo 01/10/2020 a 30/09/2021.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 808271

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio Nº 02/2022
oBJETo: repasse de recursos para execução do ProGraMa MUNiciPal 
“Morar BEM aNaNiNdEUa”, instituído pela lei municipal nº 3.128 de 8 
de março de 2021, o qual prevê execução de serviços de melhoria habita-
cional para 400 (quatrocentas) famílias de baixa renda residentes no mu-
nicípio de ananindeua/Pa, observadas as normas pertinentes e os limites 
orçamentários estabelecidos pela Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração (SEPlad), na ordem de r$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais), oriundos de indicação de demanda parlamentar, referente a cota de 
Emenda de Bancada oGU 2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: ProGraMa dE TraBalHo: 16.482.1489.8969-coN-
cESSÃo dE BENEfÍcio HaBiTacioNal - fonte de recurso: 0101 - Plano in-
terno: 21dfc393301 - Natureza da despesa: 344404225-TraNSfErÊNciaS a 
MUNicÍPioS-MUNicÍPio do ESTado do Pará
Valor: r$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
ViGÊNcia: 31.05.2022 a 30.05.2023
Pela coHaB/Pa
orlando reis Pantoja – diretor Presidente
Érico Brandão Pimenta – diretor administrativo e financeiro
Pelo Município de ananindeua/SEHaB
alexandre cesar Santos Gomes
daTa da aSSiNaTUra: 31.05.2022

Protocolo: 808453
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 448 de 02 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.       
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/668328;
rESolVE:
i- coNcEdEr a servidora EliaNETE ValdEZ ViEira BarrETo, identidade 
funcional 5900588/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços operacio-
nais, lotada na diretoria de administração e finanças - daf, 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio, no período de 30/05/2022 a 28/07/2022, referente 
ao triênio de 18/06/2012 a 17/06/2015, no qual possui tempo de efetivo 
exercício no serviço público estadual.
ii- Esta portaria possui efeito retroativos ao dia 30/05/2022.       
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, 02 de junho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 807928

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA Nº 435, de 31 de maio 
de 2022, publicada no doe nº 34.990 de 01/06/2022.
onde se lê: autorizar o colaborador eventual rodriGo coUTiNHo lEliS 
doS SaNToS, cPf nº 711.911.272-49...
Leia-se: autorizar o servidor rodriGo coUTiNHo lEliS doS SaNToS, 
identidade funcional nº 5965665/1, ocupante do cargo de Técnico em Ges-
tão Pública – administração, lotado no Gabinete do Secretário/coEdS...
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.

Protocolo: 807919

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 451 de 02 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/674107.             
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade fun-
cional nº 54186791/4, ocupante do cargo de coordenador, lotado na Se-
cretaria adjunta – SEcad, a viajar ao município de cachoeira do arari-Pa, 
nos dias 06 e 07/06/2022, afim de participar da aula inaugural do curso de 
agroecologia (ifPa), no referido município.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de junho de 2022.               
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 808288
Portaria Nº 450 de 02 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/688855.             
r E S o l V E:
i – autorizar a colaboradora eventual lariSSa EMaNUElE BarBoSa PE-
ralTa, cPf nº 018.262.182-03, lotada na coEdS, a viajar ao município 
de Soure-Pa , no período 25 a 27/06/2022, para realizar visita técnica 
referente ao curso de Engenharia civil(UEPa), ofertado pelo ProSEl 2023, 
conforme demanda do ProGraMa forMa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias à colaboradora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de junho de 2022.           
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 808116

Portaria Nº 452 de 02 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022. 
coNSidEraNdo o processo nº 2022/675378.       
r E S o l V E:               
i – autorizar o colaborador eventual SilVio aNToNio da SilVa PaciÊN-
cia, cPf nº 368.622.402-00, a viajar ao município de canaã dos carajás-
PA, no período de 03 a 05/06/2022, a fim de acompanhar a Secretária 
Edilza fontes em viagem à serviço para o município de canaã dos carajás, 
onde a mesma irá participar da inauguração da Usina do município, se-
guindo a agenda do Governador; e ao servidor BENiGNo iSraEl QUEiroZ 
filGUEiraS, identidade funcional nº 54194570/1, ocupante do cargo de 
Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que con-
duzirá o colaborador eventual ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao colaborador eventual e servidor acima, que se deslocarão 
conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de junho de 2022.                                                                                   
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 808443

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 449 de 02 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor fErNaNdo QUiNTEla SMiTH, identidade funcio-
nal nº 57205845/1, ocupante do cargo de Secretário de diretoria, lotado 
na diretoria de administração e finanças – daf, 18 (dezoito) dias de gozo 
de férias regulamentares no período de 20/06/2022 a 07/07/2022, refe-
rente ao exercício 2019/2020, interrompida através da PorTaria Nº 013, 
de 14/01/2022, publicada no doE nº 34.833, de 17/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de junho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 807933
Portaria Nº 453 de 02 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.  
r E S o l V E:                    
coNcEdEr à servidora abaixo relacionada, 30 (trinta) dias de férias regu-
lamentares:

MatrÍcULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
57209231/1 lUcÉlia cÂNdida GUEdES GESTEr 2021/2022 27/06 a 26/07/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de junho de 2022.               
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 808547

.

.

oUtras MatÉrias
.

a secretÁria da secretaria de estado de ciÊNcia, tecNo-
LoGia e edUcaÇÃo sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica 
(sectet), No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES rESolVE PUBlicar o rESUl-
Tado doS rEcUrSoS rEfErENTE ao rESUlTado PrEliMiNar da ETaPa 
dE ENQUadraMENTo daS ProPoSTaS do EdiTal N° 008/2028 StartUP 
Pará – MUlHEr.

Protocolo ProJeto coordeNadora resULtado sitUaÇÃo

 7/429/460  ViVá colETio Maria SaNTiEllaS 
coSTa rodriGUES  dEfErido  ENQUa-

drada

 7/384/415
Polo do arTESaNaTo dE alTaMira -

ProdUZiNdo, caPaciTaNdo E GEraNdo rEN-
da coM SUSTENTaBilidadE E oPorTUNidadE

 JoSiMEirE rodri-
GUES fEiToSa  dEfErido  ENQUa-

drada

 7/366/397  SiSTEMa dE caPaciTaÇÃo E GESTÃo dE 
ProfiSSioNaiS dE liMPEZa

rEGiNa MarGarETE 
fErrEira fraNco 

cUiMar
 dEfErido  ENQUa-

drada

 7/365/396  EScola iTiNEraNTE dE arTESaNaTo Maria NaZidES fEr-
rEira SoarESiN  dEfErido  ENQUa-

drada
 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 31 de maio de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 808054
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.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO 
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

errata
.

errata
Portaria N° 142/2022 – GaBiNete, de 01 de Junho de 2022.
Publicada no doE n° 34.992 de 02/06/2022, referente à concessão de 
férias regulamentares aos servidores da fundação amazônia de amparo a 
Estudos e Pesquisas - faPESPa.
onde se lê: 5961243/1 daNiEllY MaYara BaSToS SErra. Período de 
gozo  01/07/2022 a 30/08/2022
Leia-se: 5961243/1 daNiEllY MaYara BaSToS SErra. Período de 
gozo  01/07/2022 a 30/07/2022
onde se lê: 5917956/1 lorENa arÊdE BarBoSa fErNaNdES. Período 
de gozo 19/07/2022 a 17/08/2022.
Leia-se: 5917956/1 lorENa arÊdE BarBoSa fErNaNdES. Período de 
gozo 07/07/2022 a 21/07/2022.
onde se lê: 5906001/2 frEdErico fErNaNdES dE MENdoNÇa. Período 
de gozo 11/07/2022 a 09/07/2022
Leia-se: 5906001/2 frEdErico fErNaNdES dE MENdoNÇa. Período de 
gozo 11/07/2022 a 09/08/2022
onde se lê: 5946216/2 JacQUEliNE carValHo NaSciMENTo. Período de 
gozo 18/07/2022 a 15/08/2022
Leia-se: 5946216/2 JacQUEliNE carValHo NaSciMENTo. Período de 
gozo 18/07/2022 a 16/08/2022
onde se lê: 5918327/1 ricardo ViaNa PErEira. Período de gozo 
29/07/2022 a 28/07/2022
Leia-se: 5918327/1 ricardo ViaNa PErEira. Período de gozo 
29/07/2022 a 27/08/2022

Protocolo: 807946

.

.

coNtrato
.

terMo de oUtorGa N.º029/2022
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recur-
sos financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Detecção de Toxo-
plasma gondii em água e alimentos para fortalecimento da Vigilância em 
Saúde”, aprovado na chamada nº 002/2021 – ProGraMa dE iNfraES-
TrUTUra Para JoVENS PESQUiSadorES - Programa Primeiros Projetos- 
PPP- faPESPa/cNPq, coordenado pelo(a) oUTorGado(a), que tem por 
objetivo implantar e avaliar os métodos de detecção oocistos de T. gondii 
em amostras de água, hortaliças e açaí e de cistos em amostras de carne 
bovina e suína.
outorgada: rafaela dos anjos Pinheiro Bogoevich Morais
Valor: r$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura
data de assinatura: 02//06/2022
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 1.285,00– odc
339018 - Valor: r$ 4.400,00 – Bolsa
449020 - Valor: r$ 9.475,00– odK
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 9.648,00 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente

Protocolo: 808158
terMo de oUtorGa N.º030/2022
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Prospecção integrada 
do impacto de futuros cenários socioeconômicos e de mudanças climáticas 
sob a Zona costeira amazônica visando a conservação e o desenvolvi-
mento sustentável de manguezais no estado do Pará - Brasil”, aprova-
do na chamada nº 002/2021 – ProGraMa dE iNfraESTrUTUra Para 
JoVENS PESQUiSadorES - Programa Primeiros Projetos- PPP- faPESPa/
cNPq, coordenado pelo(a) oUTorGado(a), que tem por objetivo viabilizar 
a prospecção integrada do impacto de futuros cenários socioeconômicos e 
de mudanças climáticas sob a Zona costeira amazônica visando a conser-
vação e o desenvolvimento sustentável de manguezais no estado do Pará/
Brasil, centrada na cidade de Bragança/Pa.
outorgado: rosivaldo de alcântara Mendes
Valor: r$ 97.260,00 (noventa e sete mil, duzentos e sessenta reais)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura
data de assinatura: 02//06/2022
1ª Parcela faPESPa:

dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 3.239,52 – odc
339018 – Valor: r$ 2.400,00 – Bolsa
449020 - Valor: r$ 12.791,25 – odK
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 9.570,81 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente

Protocolo: 808159
terMo de oUtorGa N.º028/2022
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Mudanças climáticas 
x impactos sociais: desenvolvimento de metodologia de monitoramen-
to ambiental contínuo para a costa paraense”, aprovado na chamada nº 
002/2021 – ProGraMa dE iNfraESTrUTUra Para JoVENS PESQUiSa-
dorES - Programa Primeiros Projetos- PPP- faPESPa/cNPq, coordenado 
pelo(a) oUTorGado(a), que tem por objetivo o desenvolvimento de uma 
metodologia multidimensional para o monitoramento contínuo da costa pa-
raense com foco nas mudanças climáticas locais e nos impactos para os 
aspectos sociais, econômicos e ambientais.
outorgado: renan Peixoto rosário
Valor: r$ 96.264,00 (noventa e seis mil, duzentos e sessenta e quatro 
reais)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura
data de assinatura: 02//06/2022
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 195,97 – odc
339018 - Valor: r$ 4.800,00 – Bolsa
449020 - Valor: r$ 13.246,05 – odK
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 8.478,66 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente

Protocolo: 808155
terMo de oUtorGa N.º006/2022
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Avaliação do meca-
nismo de ação de proteínas essenciais em arbovírus predominantes na 
região amazônica”, aprovado na chamada nº 002/2021 – ProGraMa dE 
iNfraESTrUTUra Para JoVENS PESQUiSadorES - Programa Primeiros 
Projetos- PPP- faPESPa/cNPq, coordenado pelo(a) oUTorGado(a), que 
tem por objetivo avaliar a atividade antiviral de inibidores que atuem em 
proteínas essenciais de arbovírus predominantes na região amazônica.
outorgado: anderson Henrique lima e lima
Valor: r$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura
data de assinatura: 02//06/2022
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 5.685,00 – odc
449020 - Valor: r$ 9.475,00 – odK
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 9.648,00 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente

Protocolo: 808145
terMo de oUtorGa N.º023/2022
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Identificação e valida-
ção in vitro de marcadores moleculares de termotolerância em populações 
bubalinas de leite (Bubalus bubalis) na amazônia”, aprovado na chamada 
nº 002/2021 – ProGraMa dE iNfraESTrUTUra Para JoVENS PESQUi-
SadorES - Programa Primeiros Projetos- PPP- faPESPa/cNPq, coordenado 
pelo(a) oUTorGado(a), que tem por objetivo investigar novos marcado-
res moleculares de termo tolerância em búfalas leiteiras (Bubalus bubalis) 
e verificar sua validação in vitro através de cultura primária de fibroblastos 
dérmicos submetidos ao estresse térmico crônico.
outorgada: Priscila di Paula Bessa Santana
Valor: r$ 88.448,05 (oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito 
reais e cinco centavos)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura
data de assinatura: 02//06/2022
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:



diário oficial Nº 34.994   109Sexta-feira, 03 DE JUNHO DE 2022

339020 - Valor: r$ 5.654,40 – odc
449020 - Valor: r$ 11.081,70 – odK
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 9.648,00– odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente

Protocolo: 808149
terMo de oUtorGa N.º022/2022
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Bioeconomia e Cidades 
Sustentáveis na amazônia”, aprovado na chamada nº 002/2021 – Pro-
GraMa dE iNfraESTrUTUra Para JoVENS PESQUiSadorES - Programa 
Primeiros Projetos- PPP- faPESPa/cNPq, coordenado pelo(a) oUTorGa-
do(a), que tem por objetivo propor estratégias de desenvolvimento urba-
no para cidades paraenses baseadas em soluções de infraestrutura verde e 
paisagens funcionais, fazendo uso de inovações em agroecologia Urbana e 
Sistemas Agroflorestais que operem em articulação com cadeias dos pro-
dutos mais relevantes e dinâmicos da economia extrativista do Pará.
outorgado: raul da Silva Ventura Neto
Valor: r$ 100.000,00 (cem mil reais)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura
data de assinatura: 02//06/2022
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 85,00 – odc
449020 - Valor: r$ 13.265,00 – odK
339018 - Valor: r$ 5.600,00 – Bolsa
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 9.648,00 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente

Protocolo: 808144
terMo de oUtorGa N.º007/2022
Objeto: O auxílio da FAPESPA e CNPq, através da concessão de recursos fi-
nanceiros, para a realização do Projeto intitulado “incubadora de Pesquisas 
Etnográficas: abordagens teóricas e metodológicas contemporâneas para 
a formação de jovens pesquisadoras/es de campo”, aprovado na chamada 
nº 002/2021 – ProGraMa dE iNfraESTrUTUra Para JoVENS PESQUi-
SadorES - Programa Primeiros Projetos- PPP- faPESPa/cNPq, coordenado 
pelo(a) oUTorGado(a), que tem por objetivo realizar um estado da arte 
sobre como a prática etnográfica tem sido ensinada nos diferentes cursos 
de graduação no Brasil, refletindo sobre os desafios e estratégias de ensino 
na formação das novas gerações de pesquisadoras/es de campo e, com 
isso, fomentar o treinamento e a qualificação profissional de estudantes 
da região.
outorgada: Michele Escoura Bueno
Valor: r$ 29.120,00 (vinte e nove mil, cento e vinte reais)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
data de assinatura: 02//06/2022.
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 155,90 – odc
449020 - Valor: r$ 1.762,35 – odK
339018 - Valor: r$ 3.600,00 – Bolsa
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 6.374,11 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 808012
terMo de oUtorGa N.º019/2022
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Efeito das mudanças 
climáticas sobre a conservação dos carnívoros da amazônia”, aprovado na 
chamada nº 002/2021 – ProGraMa dE iNfraESTrUTUra Para JoVENS 
PESQUiSadorES - Programa Primeiros Projetos- PPP- faPESPa/cNPq, co-
ordenado pelo(a) oUTorGado(a), que tem por objetivo avaliar qual será 
o efeito das mudanças climáticas na distribuição e nas diversidades taxo-
nômica, filogenética e funcional das espécies de carnívoros que ocorrem 
na amazônia com foco na sua representatividade nas áreas protegidas.
outorgada: Marcela Guimarães Moreira lima
Valor: r$ 90.350,00 (noventa mil, trezentos e cinquenta reais)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
data de assinatura: 02//06/2022.
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 328,02 – odc
449020 - Valor: r$ 12.393,30 – odK

339018 - Valor: r$ 4.400,00 – Bolsa
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 8.023,92 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 808023

.

.

secretaria de estado 
de esPorte e LaZer

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 218/2022-seeL, de 02 de JUNHo de 2022.
rESolVE coNcEdEr, 02 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor ViTor 
aUGUSTo da SilVa BorGES, matrícula n° 5945747/1, com o objetivo de 
representar a Secretaria na premiação do evento denominado “Xi Jogos 
abertos do Pará” fase regional – Xingu, no município de altamira – Pa, no 
período de 03/06/2022 a 05/06/2022.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 808441

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de esPorte e LaZer-seeL

Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 04/2021 – Pss NÍVeL sUPerior.
a SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr-SEEl, por intermédio de 
seu Secretário, considerando o Edital nº 04/2021, de 24 de novembro de 
2021 e alterações posteriores, que trata sobre o PSS nº 04/2021 – SEEl/
Pa, para contratação de Servidores Públicos Temporários de Nível Superior,
rESolVE:
1. Convocar o (a) candidato (a) classificado (a) e aprovado (a) no 
cadastro de reserva relacionada abaixo, no Processo Seletivo nº 04/2021, 
a comparecer para entrega de documentação, devendo estar munida da 
via original e uma cópia de cada documento relacionado na íntegra, cons-
tante no anexo Vi do edital nº 04/2021, no dia 03 de junho de 2022 no 
horário de 09:00 as 14:00 no endereço abaixo:
Sede da Secretaria da Secretaria de Estado de Esporte e lazer, com endereço 
na rodovia augusto Montenegro, km 3, S/N, Mangueirão - Belém – Pará.
Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer
aNeXo i
Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 004/21 – Pss seeL NÍVeL 
sUPerior - 
tÉcNico eM GestÃo de esPortes (GestÃo de esPorte (FUtsaL, BasQUeteBoL, VoLeiBoL e HaNdeBoL) 

- UsiNa ParaUaPeBas- 07:00 as 13:00
NoME do caNdidaTo EScolaridadE TEMPo dE SErViÇo caPaciTaÇÃo ENTrEViSTa ToTal PoSiÇÃo

adriEl SaNToS SiQUEira 2,50 1,20 8,00 7,0 18,70 2°

anexo ii
*docUMeNtos oBriGatÓrios Para assiNatUra do coNtrato 
adMiNistratiVo
(oriGiNal E cÓPia lEGÍVEl)
1. currículo; (01 cópia);
2. foto 3x4 (02 fotos);
3. carteira de identidade rG e cPf (02 cópias);
4. Título eleitoral e certidão de quitação eleitoral (02 cópias);
5. documento com o nº do PiS/PaSEP com a data de emissão, ou 
extrato de inexistência de registro (obtido junto ao Banco do Brasil ou cai-
xa Econômica federal) (2 cópias);
6. Certificado de escolaridade exigida para a função (2 Cópias);
7. Titulação: especialização, mestrado ou doutorado (quando for o 
caso) (2 cópias);
8. comprovação de registro de conselho de classe com compro-
vante de quitação atualizado, referente à função a que concorre (quando 
for o caso) (2 cópias);
9. carteira de reservista ou comprovante de dispensa (sexo mascu-
lino) (2 cópias);
10. comprovante de residência em nome do candidato (preferen-
cialmente água, luz ou telefone). Nos casos de ausência de titularidade, 
o comprovante deverá ser acrescido do anexo X do edital (declaração de 
residência) (2 cópias);
11. certidão de nascimento, casamento ou declaração de união es-
tável (2 cópias);
12. antecedentes criminais das justiças: Estadual (http://www.tjpa.
jus.br) e federal (www.dpf.gov.br);
13. atestados de capacidade física e aptidão psicológica compatível 
com as atribuições da função pretendida, comprovadas através de atesta-
dos emitidos por profissionais competentes;
14. declaração de inexistência de vínculo temporário com a adminis-
tração pública nos últimos 06 (seis) meses ;
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15. declaração que exerce ou não outra função ou emprego em ou-
tro Órgão Público;
16. declaração de carga horária (expedida pelo rH ou titular do Ór-
gão), caso exerça outra função ou emprego em outro Órgão Público;
17. declaração de ausência de sanção impeditiva para exercício da 
função pública.

Protocolo: 807807
terMo de aditiVo do FoMeNto N° 14/2022
Pela presente atualização do Plano de Trabalho do Termo de fomento n° 
14/2022 da realização do Projeto “Trilha do Bambu” fica RETIFICADA a 
daTa dE EXEcUÇÃo do ProJETo E ViGÊNcia do TErMo dE foMENTo, 
no que se refere à mudança da data do evento, onde será realizado dia 26 
de Junho de 2022 à 18 de Julho de 20212 e no que se refere a mudança da 
vigência do Termo de fomento n° 14/2022, onde será de 26 de Junho de 
2022 à 18 de Setembro de 2022.
Belém/Pa, 02 de Junho 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 808015
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
Nº 32/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/257251
daTa dE raTificaÇÃo: 24/05/2022.
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 32/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo “PÉ Na Bola 2022”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 32/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal 
n° 13.019/2014 visando firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 
aMaZoN, cNPJ Nº: 14.292.112/0001-78.

Protocolo: 808038
eXtrato do terMo de FoMeNto: 32/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/257251
daTa dE raTificaÇÃo: 24/05/2022.
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 32/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo “PÉ Na Bola 2022” EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT E ar-
TiGo 31, ii e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 25/05/2022 a 10/09/2022.
oSc: aSSociaÇÃo ESPorTiVa aMaZoN, cNPJ Nº: 14.292.112/0001-78.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
ação: 275150
Pi: 22EMEN00151
Valor: r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)  
daTa da aSSiNaTUra: 24/05/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 808037
eXtrato do terMo de FoMeNto: 33/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/257290
daTa dE raTificaÇÃo: 24/05/2022.
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 33/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo “corrida SÓ dElaS” EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT E ar-
TiGo 31, ii e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 15/09/2022.
oSc: aSSociaÇÃo ESPorTiVa aMaZoN, cNPJ Nº: 14.292.112/0001-78.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0301000000;
Elemento de despesa: 335041
ação: 275150
Pi: 22EMEN00150
Valor: r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)  
daTa da aSSiNaTUra: 24/05/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 808070
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
Nº 33/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/257290
daTa dE raTificaÇÃo: 24/05/2022.
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 33/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo “corrida SÓ dElaS”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 

31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 33/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal 
n° 13.019/2014 visando firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 
aMaZoN, cNPJ Nº: 14.292.112/0001-78.

Protocolo: 808071
eXtrato do terMo de FoMeNto: 31/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/423270
daTa dE raTificaÇÃo: 01/06/2022.
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 31/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo “caMPEoNaTo oBidENSE VErSÃo 2022 – SUB 
20” EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT E ar-
TiGo 31, ii e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 04/06/2022 a 06/10/2022.
oSc: liGa dESPorTiVa oBidENSE cNPJ: 05.130.802/0001-30.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0301000000;
Elemento de despesa: 335041
ação: 274855
Pi: 22EMEN00303
Valor: r$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais
daTa da aSSiNaTUra: 01/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 808057
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
Nº 31/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/423270
daTa dE raTificaÇÃo: 01/06/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 31/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo “caMPEoNaTo oBidENSE VErSÃo 2022 – SUB 20”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 31/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a LIGA DESPORTIVA OBIDENSE 
cNPJ: 05.130.802/0001-30.

Protocolo: 808064

.

.

secretaria de estado 
de tUrisMo

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 16/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 15.488.858/0001-14, e a E S de a Pinto Produções e Eventos 
- EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.403.016/0001-00. do oBJETo: 
Projeto arraial do Brega iV, no município de Belém, na Praça Paraíso dos 
Pássaros, o qual será realizado nos dias 03 e 04 de junho de 2022 com o 
objetivo de valorizar o tecnobrega, um dos ritmos musicais mais tradicio-
nais do estado do Pará.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso iii, 
da lei nº 8.666/93. Valor ESTiMado: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática
69101.23.695.1498.8383 – Promoção e divulgação de Produtos Turísticos, 
elemento de despesa: 339039, fonte: 0301000000 – Superavit do Tesouro 
.ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 02 de Junho de 2022
andré orengel dias
Secretário de

Protocolo: 808141
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 17/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 15.488.858/0001-14, e a E S de a Pinto Produções e Eventos - 
EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.403.016/0001-00. do oBJETo: Pro-
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jeto arraial do Brega ii, no município de Belém, na Praça Eduardo angelim, 
o qual será realizado nos dias 04 e 05 de junho de 2022 com o objetivo 
de valorizar o tecnobrega, um dos ritmos musicais mais tradicionais do 
estado do Pará.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE NEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso 
iii, da lei nº 8.666/93. Valor ESTiMado: r$ 150.000,00 (cento e cin-
quenta mil reais). rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática 
69101.23.695.1498.8383 – Promoção e divulgação de Produtos Turísticos, 
elemento de despesa: 339039, fonte: 0301000000 – Superavit do Tesouro 
.ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 02 de Junho de 2022
andré orengel dias
Secretário de Estado

Protocolo: 808147
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 18/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 15.488.858/0001-14, e a E S de a Pinto Produções e Eventos - 
EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.403.016/0001-00. do oBJETo: Pro-
jeto arraial do Brega XViii, no município de ananindeua, na Praça clodomir 
Begot (Parquiane), o qual será realizado nos dias 05 e 06 de junho de 2022 
com o objetivo de valorizar o tecnobrega, um dos ritmos musicais mais
tradicionais do estado do Pará.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE NEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso iii, 
da lei nº 8.666/93. Valor ESTiMado: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática 
69101.23.695.1498.8383 – Promoção e divulgação de Produtos Turísticos, 
elemento de despesa: 339039, fonte: 0301000000 – Superavit do Tesouro 
.ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 02 de Junho de 2022
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 808166
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 20/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 15.488.858/0001-14, e a E S de a Pinto Produções e Eventos 
- EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.403.016/0001-00. do oBJETo: 
Projeto arraial do Brega iii, no município de Belém, na Praça Eduardo an-
gelim, o qual será realizado nos dias 05 e 06 de junho de 2022 com o obje-
tivo de valorizar o tecnobrega, um dos ritmos musicais mais tradicionais do
estado do Pará.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE NEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso 
iii, da lei nº 8.666/93. Valor ESTiMado: r$ 150.000,00 (cento e cin-
quenta mil reais). rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática 
69101.23.695.1498.8383 – Promoção e divulgação de Produtos Turísticos, 
elemento de despesa: 339039, fonte: 0301000000 – Superavit do Tesouro 
.ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 02 de Junho de 2022
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 808194
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 19/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 15.488.858/0001-14, e a E S de a Pinto Produções e Eventos 
- EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.403.016/0001-00. do oBJETo: 
Projeto arraial do Brega XVii, no município de ananindeua, na Praça clo-
domir Begot (Parquiane), o qual será realizado nos dias 04 e 05 de junho 
de 2022 com o objetivo de valorizar o tecnobrega, um dos ritmos musicais 
mais tradicionais do estado do Pará.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE NEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso iii, 
da lei nº 8.666/93. Valor ESTiMado: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática
69101.23.695.1498.8383 – Promoção e divulgação de Produtos Turísticos, 
elemento de despesa: 339039, fonte: 0301000000 – Superavit do Tesouro 
.ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 02 de Junho de 2022
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 808180
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 14/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 15.488.858/0001-14, e a E S de a Pinto Produções e Eventos - 
EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.403.016/0001-00.
do oBJETo: Projeto arraial do Brega i, no município de Belém, na Praça 
Paraíso dos Pássaros, o qual será realizado nos dias 04 e 05 de junho de 
2022 – de acordo com informações enviadas pelo solicitante via e-mail – 
com o objetivo de valorizar o tecnobrega, um dos ritmos musicais mais 
tradicionais do estado do Pará.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE NEXiGiBilidadE dE li-

ciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso iii, da 
lei nº 8.666/93.
Valor ESTiMado: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática 
69101.23.695.1498.8383 – Promoção e divulgação de Produtos Turísticos, 
elemento de despesa: 339039, fonte: 0301000000 – Superavit do Tesouro 
.ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 02 de Junho de 2022
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 808119
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 15/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 15.488.858/0001-14, e a E S de a Pinto Produções e Eventos 
- EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.403.016/0001-00. do oBJETo: 
Projeto arraial do Brega Vi, no município de Belém, na Praça Paraíso dos 
Pássaros, o qual será realizado nos dias 05 e 06 de junho de 2022 com o 
objetivo de valorizar o tecnobrega, um dos ritmos musicais mais tradicio-
nais do estado do Pará. da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE 
NEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se 
no art. 25, inciso iii, da lei nº 8.666/93.
Valor ESTiMado: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática
69101.23.695.1498.8383 – Promoção e divulgação de Produtos Turísticos, 
elemento de despesa: 339039, fonte: 0301000000 – Superavit do Tesouro 
.ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 02 de Junho de 2022
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 808128
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 13/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 15.488.858/0001-14, e a E S de a Pinto Produções e Eventos 
- EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.403.016/0001-00. do oBJETo: 
Projeto arraial do Brega V, no município de Belém, na Praça Paraíso dos 
Pássaros, o qual será realizado nos dias 04 e 05 de junho de 2022 – de 
acordo com informações enviadas pelo solicitante via e-mail – com o ob-
jetivo de valorizar o tecnobrega, um dos ritmos musicais mais tradicionais 
do estado do Pará
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE NEXiGiBilidadE
dE liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso 
iii, da lei nº 8.666/93. Valor ESTiMado: r$ 150.000,00 (cento e cin-
quenta mil reais). rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática
69101.23.695.1498.8383 – Promoção e divulgação de Produtos Turísticos, 
elemento de despesa: 339039, fonte: 0301000000 – Superavit do Tesouro 
.ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS. foro: Belém – Es-
tado do Pará. daTa: 02 de Junho de 2022
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 808104

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo resolve ratificar o Termo de Inexigibili-
dade de licitação nº 19/2022, Projeto arraial do Brega XVii, no município 
de ananindeua, na Praça clodomir Begot (Parquiane), o qual será realizado 
nos dias 04 e 05 de junho de 2022 com o objetivo de valorizar o tecnobre-
ga, um dos ritmos musicais mais tradicionais do estado do Pará. Valor: r$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Belém (Pa), 02 de Junho de 2022.
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 808186
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo resolve ratificar o Termo de Inexigibili-
dade de licitação nº 20/2022, Projeto arraial do Brega iii, no município de 
Belém, na Praça Eduardo angelim, o qual será realizado nos dias 05 e 06 
de junho de 2022 com o objetivo de valorizar o tecnobrega, um dos ritmos 
musicais mais tradicionais do estado do Pará. Valor: r$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais)
Belém (Pa), 02 de Junho de 2022.
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 808198
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo resolve ratificar o Termo de Inexigibili-
dade de licitação nº 18/2022, Projeto arraial do Brega XViii, no município 
de ananindeua, na Praça clodomir Begot (Parquiane), o qual será realizado 
nos dias 05 e 06 de junho de 2022 com o objetivo de valorizar o tecnobre-
ga, um dos ritmos musicais mais tradicionais do estado do Pará. Valor: r$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Belém (Pa), 02 de Junho de 2022.
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 808172
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo resolve ratificar o Termo de Inexigibi-
lidade de licitação nº 16/2022, Projeto arraial do Brega iV, no município 
de Belém, na Praça Paraíso dos Pássaros, o qual será realizado nos dias 03 
e 04 de junho de 2022 com o objetivo de valorizar o tecnobrega, um dos 
ritmos musicais mais tradicionais do estado do Pará. Valor: r$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais)
Belém (Pa), 02 de Junho de 2022.
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 808142
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo resolve ratificar o Termo de Inexigibili-
dade de licitação nº 17/2022, Projeto arraial do Brega ii, no município de 
Belém, na Praça Eduardo angelim, o qual será realizado nos dias 04 e 05 
de junho de 2022 com o objetivo de valorizar o tecnobrega, um dos ritmos 
musicais mais tradicionais do estado do Pará.
Valor: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Belém (Pa), 02 de Junho de 2022.
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 808157
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo resolve ratificar o Termo de Inexigibili-
dade de licitação nº 14/2022, Projeto arraial do Brega i, no município de 
Belém, na Praça Paraíso dos Pássaros, o qual será realizado nos dias 04 e 
05 de junho de 2022 – de acordo com informações enviadas pelo solicitan-
te via e-mail – com o objetivo de valorizar o tecnobrega, um dos ritmos 
musicais mais tradicionais do estado do Pará.
Valor: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Belém (Pa), 02 de Junho de 2022.
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 808123
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo resolve ratificar o Termo de Inexigibili-
dade de licitação nº 13/2022, Projeto arraial do Brega V, no município de 
Belém, na Praça Paraíso dos Pássaros, o qual será realizado nos dias 04 e 
05 de junho de 2022 – de acordo com informações enviadas pelo olicitante 
via e-mail – com o objetivo de valorizar o tecnobrega, um dos ritmos mu-
sicais mais tradicionais do estado do Pará. Valor: r$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais)
Belém (Pa), 02 de Junho de 2022

Protocolo: 808111
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo resolve ratificar o Termo de Inexigibi-
lidade de licitação nº 15/2022, Projeto arraial do Brega Vi, no município 
de Belém, na Praça Paraíso dos Pássaros, o qual será realizado nos dias 05 
e 06 de junho de 2022 com o objetivo de valorizar o tecnobrega, um dos 
ritmos musicais mais tradicionais do estado do Pará. Valor: r$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais)
Belém (Pa), 02 de Junho de 2022.
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 808131

.

.

diÁria
.

Portaria N° 454/GePs/setUr de 02 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/513859; rESolVE: conceder 
a complementação de 1 (uma) diária, conforme PorTaria Nº 317/2022, 
publicada no doE 34.955 dE 03/05/2022, ao servidor dEoclÉcio NEVES 
cordEiro JÚNior, mat. 54197969/1, Téc. de Planej. e Gestão em Turis-
mo, em razão do período do deslocamento ter sido de : 09 á 14.05.2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 808503

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 455/GePs/setUr de 02 de JUNHo de 2022
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 301/2022 de diária, pu-
blicada no doE nº 34.946 de 26/04/2022. ordENador: aNdErSoN oli-
VEira caValcaNTE

Protocolo: 808476

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria Nº 284/2022/GaB/dPG, de 02 de JUNHo de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo admi-
nistrativo Eletrônico nº 2022/668757; rESolVE:
autorizar a defensora Pública JENiffEr dE BarroS rodriGUES a receber 
no dia 03 de junho do correte ano, a homenagem oferecida pelo conselho 
Nacional das ouvidorias Externas das defensorias Públicas, na cidade de 

São Paulo/SP, com prejuízo de suas funções junto à 02ª defensoria Pública 
de defesa do consumidor.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 808624

.

.

Portaria
.

Portaria Nº  257/2022-GGP  de   31/05/2022
considerando Processo nº 2022/ 644139 - dEfPUB- dE  24 /05/2022;rE-
SolVE:conceder 10 (dez) dias de licença Paternidade ao defensor Público 
rafaEl oliVa caraVEloS Barra, matrícula nº. 5896006, no período de 
19/05/2022 a 28/05/2022, de acordo com artigo 91, da lei. 5810/94, bem 
como a prorrogação da mesma por mais 10 (dez) dias, de 29/05/2022 a 
07/06/2022, conforme art. 1º, parágrafo único da instrução Normativa nº 
01, de 17 de março de 2017, publicado no doE nº 33.339 de 23 de março 
de 2017. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS; Subdefensora Pública-
Geral do Estado do Pará

Protocolo: 807921

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2022
coNtrato Nº: 004/2021
Processo N.º 2021/122.754dPe/Pa 
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a empresa: claro S.a (Mf sob nº 40.432.544/0001-47).
oBJETo: constitui objeto do presente instrumento a alteração quantita-
tiva do contrato nº 004/2021, relativo à prestação de serviços de telefo-
nia móvel pessoal (SMP) para atender aos Órgãos e Entidades do Poder 
Executivo Estadual, incluindo um sistema informatizado de gerenciamento 
on-line que permita a visualização e gerenciamento de todas as linhas 
móveis contratadas e faturas do Plano corporativo, além da cessão, em 
regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com as 
especificações contidas no Termo de Referência, assim como a transmissão 
de dados para acesso à internet, incluindo todo o suporte técnico even-
tualmente necessário para estes serviços e o fornecimento de sistema de 
Business Intelligence (BI), em conformidade com as especificações, qua-
lidade e condições gerais estabelecidas no Termo de referência - anexo 
i do Edital, visando o atendimento da demanda da defensoria Pública do 
Estado do Pará, com fundamento no art. 65, i, b, c/c o art. 58, i, da lei nº 
8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público, em 
razão do valor mensal acrescido em r$ 9.947,70 (nove mil, novecentos e 
quarenta e sete reais e setenta centavos), como previsto na cláusula déci-
ma Sexta do contrato original. o contrato ora aditado teve o valor mensal 
acrescido em r$ 9.947,70 (nove mil, novecentos e quarenta e sete reais 
e setenta centavos), dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65, da lei 
nº 8.666/93. o acréscimo do objeto contratual resultará na alteração do 
valor global contrato de r$ 479.742,00 (quatrocentos e setenta e nove 
mil e setecentos e quarenta e dois reais), passando para o valor global de 
r$ 599.114,40 (quinhentos e noventa e nove mil cento e quatorze reais e 
quarenta centavos).
daTa aSSiNaTUra: 02/06/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008458c
Gp Pará: 273623
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
RESPONSÁVEL DA CONTRATADA: NEWTON CUNHA DA COSTA. 
cPf/Mf: 319.257.742-87.
ENdErEÇo da EMPrESa: Travessa Quintino Bocaiúva, 1138, Bairro Nazaré 
– Belém/Pa, cEP: 66.053-240.
ordENador JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral

Protocolo: 808600

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico, JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Por 
iTEM.
Número: 013/2022-dPE/Pa
Processo nº: 2022/616402 -dPE/Pa.  
objeto: o objeto desta licitação é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa para a 
aquisição de Equipamentos de informática para atender às demandas da 
defensoria Pública do Estado do Pará, em ação de cidadania por meio do 
Programa Balcão de direitos, para execução do Projeto Marajó 360º, a 
ser realizada nos Municípios de 1. afUá, 2. BaGrE, 3. cacHoEira do 
arari, 4. cUrraliNHo, 5. cHaVES, 6. GUrUPá, 7. MUaNá, 8. PoNTa 
dE PEdraS, 9. PorTEl, 10. SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa, de acordo 
com as condições e especificações técnicas deste Termo de Referência, 
que tem por base o projeto aprovado em Brasília consolidado por meio 
do termo de convenio (PlaTaforMa+BraSil) nº 911987/2021 celebrado 
entre a UNiÃo, Por iNTErMÉdio da SEcrETaria NacioNal dE ProTE-
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ÇÃo GloBal do MiNiSTÉrio da MUlHEr, da faMÍlia E doS dirEiToS 
HUMaNoS, E a dEfENSoria PUBlica do ESTado do Pará, conforme 
condições e exigências constantes neste Edital e seus anexos. Entrega do 
Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br ou ainda na 
defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Prudêncio nº. 154, 
2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qualquer taxa, median-
te a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou por 
meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 03/06/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 15/06/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. ordena-
dor: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral 
do Estado do Pará.

Protocolo: 808489

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos
daTa PrESTaÇÃo dE coNTaSPraZo dE aPlicaÇÃodaTa dE EMiSSÃo da ordEM BaNcáriaProGraMa dE TraBalHo-

ToTalElEMENTo dE dESPESafiNalidadESUPrido(a)loTaÇÃoProcESSoPorTaria
 PESSoa JUrÍdica 

PESSoa fÍSica 
TraNSPorTE locoMoÇÃocoNSUMo

 339039339036339033339030
17.07.202202.07.202203.05.202203.122.1447.8458600,00300,000,000,00300,00dESPESaS EVENTUaiSJaNE SiMoNE 

MoraES dE MElo ZaZEdirEToria adMiNiSTraTiVa2022/519442771/2022 - da
17.07.202202.07.202203.05.202203.122.1447.84584.000,000,000,000,004.000,00dESPESaS EVENTUaiSdaNilo 

HENriQUE SoUZa MarTiNSNTic2022/470419772/2022 - da
27.07.202212.07.202213.05.202203.091.1492.8633500,000,000,00500,000,00dESPESaS EVENTUaiSBia alBUQUEr-

QUE TiradENTESalTaMira2022/533305819/2022 - da
31.07.202216.07.202217.05.202203.091.1492.86332.000,000,000,002.000,000,00dESPESaS EVENTUaiSJUlia TaMi-

rES fEiToSa da SilVadirEToria do iNTErior2022/598087837/2022 - da
03.07.202218.06.202219.05.202203.122.1447.84584.000,000,000,000,004.000,00dESPESaS EVENTUaiSrodriGo 

SilVa MarQUESNTic2022/591187860/2022 - da
03.08.202219.07.202220.05.202203.091.1442.87301.700,000,00500,001.200,000,00DESPESAS EVENTUAISWADY 

cHaroNE NEToBalcÃo dE dirEiToS2022/392395872/2022 - da
06.08.202222.07.202223.05.202203.122.1447.8458980,000,000,00980,000,00dESPESaS EVENTUaiSETElViNo QUiN-

TiNo MiraNda dE aZEVEdocorrEGEdoria-GEral2022/611831873/2022 - da
06.08.202222.07.202223.05.202203.122.1447.8458920,000,000,00920,000,00dESPESaS EVENTUaiSaNToNio aUGUS-

To SoarES dE oliVEiraGErENcia dE PEricia E aValiaÇÃo2022/627495877/2022 - da
11.07.202226.06.202227.05.202203.091.1492.86331.747,001.747,000,000,000,00dESPESaS EVENTUaiSKaSSaNdra 

caMPoS PiNTo loPES GoMESNaEca/BElÉM2022/606006894/2022 - da
10.08.202226.07.202227.05.202203.122.1447.84584.000,000,004.000,000,000,00dESPESaS EVENTUaiSJoÃo carloS 

da foNSEcadiSEG2022/637704911/2022 - da
11.07.202226.06.202227.05.202203.128.1492.87402.000,000,000,000,002.000,00dESPESaS EVENTUaiSPriScilla dE 

caSTro riBEiroESdPa2022/642184919/2022 - da
10.07.202225.06.202226.05.202203.091.1492.8633190,000,000,000,00190,00dESPESaS dE PEQUENo VUlTorENaTo 

MENdES carNEiro TEiXEiraTUcUrUÍ2022/639090926/2022 - da
10.08.202226.07.202227.05.202203.091.1492.86334.000,000,002.500,000,001.500,00dESPESaS dE PEQUENo VUlTo-

JoSÉ EricKSoN fErrEira rodriGUESMaraBá2022/594491935/2022 - da
14.08.202230.07.202231.05.202203.091.1492.86332.000,00500,00500,000,001.000,00dESPESaS dE PEQUENo VUlTo-

PaUla BarroS PErEira dE fariaS oliVEiraaBaETETUBa2022/650532957/2022 - da
14.08.202230.07.202231.05.202203.091.1492.86332.400,00500,00500,00500,00900,00dESPESaS EVENTUaiSMaria 

do carMo SoUZa MaiaBrEVES2022/656045958/2022 - da
14.08.202230.07.202231.05.202203.091.1492.86333.000,000,001.500,000,001.500,00dESPESaS dE PEQUENo VUl-

ToSHaiaNE SilVa dE frEiTaSalTaMira2022/648785959/2022 - da

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará – ordenadora de despesas          

Protocolo: 808082

.

.

diÁria
.

Portaria 974/2022,02/06/2022. conceder 3 + 1\2, diária(s) ao de-
fensor EdGar MorEira alaMar, matrícula 5558862-7, objetivo rEa-
liZar aÇÕES dE cidadaNia do NddH E ViSiTa aoS iNdÍGENaS Pa-
raKaNÃ. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a NoVo rEParTiMENTo, período 06/06/2022 
a 09/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 807915
Portaria 978/2022,02/06/2022. conceder 2 + 1\2, diária(s) à defen-
sora aNdrEia MacEdo BarrETo, matrícula 5895996-1, objetivo Par-
TiciPar dE aUdiÊNcia dE coNciliaÇÃo, coM aTENdiMENTo da co-
MUNidadE aNTES da rEaliZaÇÃo da aUdiÊNcia. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
cacHoEira do arari, período 08/06/2022 a 10/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 808549
Portaria 979/2022,02/06/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao de-
fensor fErNaNdo alBUQUErQUE dE oliVEira, matrícula 55588713-1, 
objetivo iNSPEÇÃo carcEraria, rEaliZado No cENTro dE rEcUPE-
raÇÃo PENiTENciario do Pará – crPP iii. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a SaNTa 
iZaBEl do Pará, período 03/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 808559

Portaria 980/2022,02/06/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao Servidor raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, 
cargo MoToriSTa, objetivo iNSPEÇÃo carcEraria, rEaliZado No 
cENTro dE rEcUPEraÇÃo PENiTENciario do Pará – crPP iii. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 03/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 808569
Portaria 982/2022,02/06/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao Servidor raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, 
cargo MoToriSTa, objetivo iNSPEÇÃo carcEraria, rEaliZado No 
cENTro dE rEcUPEraÇÃo PENiTENciario do Pará – crPP iii. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 06/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 808589
Portaria 981/2022,02/06/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao de-
fensor fErNaNdo alBUQUErQUE dE oliVEira, matrícula 55588713-1, 
objetivo iNSPEÇÃo carcEraria, rEaliZado No cENTro dE rEcUPE-
raÇÃo PENiTENciario do Pará – crPP iii. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a SaNTa 
iZaBEl do Pará, período 06/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 808578
Portaria 977/2022,02/06/2022. conceder 1 + 1\2, diária(s) à defen-
sora aNdrEia MacEdo BarrETo, matrícula 5895996-1, objetivo ParTici-
Par dE aUdiÊNciaS dE coNciliaÇÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a acará, perío-
do 02/06/2022 a 03/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 808483
Portaria 976/2022,02/06/2022. conceder 2 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) 
ao defensor Marcio da SilVa crUZ, matrícula 55588733, objetivo rEa-
liZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a ViGia, período 13/06/2022 a 
15/06/2022, 27/06/2022 a 01/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 808478
Portaria 975/2022,02/06/2022. conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) 
ao defensor Marcio da SilVa crUZ, matrícula 55588733, objetivo rEa-
liZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a MoJU, período 06/06/2022 a 
10/06/2022, 20/06/2022 a 24/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 808467

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 275/2022-GGP-dPG, de 31 de Maio de 2022. a SUB-
dEfENSora 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 2022/533072. rESolVE: conceder 
30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, ao defen-
sor Público, arQUiSE JoSE fiGUEira dE MElo; id. funcional: 80845364/ 
2, referente ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo de 06/06/2022 a 
05/07/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 807763
Portaria Nº 276/2022-GGP-dPG, de 31 de Maio de 2022. a 
SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/645971. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, ao 
Servidor Público, WELLINGTON RAIMUNDO TAVARES DA SILVA; Id. Fun-
cional: 54190627/ 2, referente ao aquisitivo (2019/2020), no intervalo de 
15/06/2022 a 14/07/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 807765
Portaria Nº 278/2022-GGP-dPG, de 31 de Maio de 2022. a SUB-
dEfENSora 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 2022/661449. rESolVE: conceder 30 
(trinta) dias de férias regulamentares, com gozo fracionado, a defensora 
Pública, THaiS coElHo dE VilHENa; id. funcional: 57192989/ 1, referen-
te ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo de 20/06/2022 a 05/07/2022 
– 16 dias e 06/12/2022 a 19/12/2022 – 14 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 807766
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t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 960/2022 - da, de 31 de Maio de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 1°, Viii, da PorTaria Nº 156/2020-GaB/dPG, de 02 
de julho de 2020 e pelo o art. 9º, V, da lei complementar nº 054, de 07 
de fevereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 2022/672488, 
resolve:
TorNar SEM EfEiTo as Portarias Nº. 939/2022 - da, Nº. 940/2022 – da, 
Nº. 946/2022 – da, de 30.05.2022, publicadas no d.o.E. Nº 34.988, de 
31.05.2022, conforme diárias na tabela abaixo:

Portaria serVidor(a) oriGeM/destiNo PerÍodo diÁrias

939/2022 - da fláVio cÉSar caNcEla fErrEira  BElÉM/caMETá  21 a 
23.06.2022  2 + 1/2

940/2022 
– da

GaBriEla MacHado MoraES dE SoUZa E VicTor 
dE BarroS rEiS  BElÉM/caMETá  21 a 

23.06.2022  2 + 1/2

946/2022 
– da fláVio cÉSar caNcEla fErrEira  BElÉM/aNaNiNdEUa  28.06.2022  1/2

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 807776
Portaria Nº 969/2022 - da, de 01 de JUNHo de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 1°, Viii, da PorTaria Nº 156/2020-GaB/dPG, de 02 
de julho de 2020 e pelo o art. 9º, V, da lei complementar nº 054, de 07 
de fevereiro de 2006, considerando o que consta no Sistema de Pedido de 
diárias, resolve:
TorNar SEM EfEiTo as Portarias Nº. 950/2022 - da, Nº. 951/2022 – 
da, Nº. 952/2022 – da, Nº. 953/2022 – da, Nº. 954/2022 – da, de 
30.05.2022, publicadas no d.o.E. Nº 34.988, de 31.05.2022, conforme a 
tabela abaixo:

Portaria docUMeNto
950/2022 - da d1405623/2022
951/2022 - da d1405625/2022
952/2022 - da d1405628/2022
953/2022 - da d1405629/2022
954/2022 - da d1405630/2022

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 807785

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa 
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato nº. 041/2022/tJPa // Partes: TJPa e a empre-
sa SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº. 00.654.914/0001-76// objeto do contrato: Execução da obra 
de construção do anexo ao fórum de Marituba, de acordo com as espe-
cificações e obrigações descritas na coNcorrÊNcia nº. 002/TJPa/2022 
e no projeto básico// Valor do contrato: Valor global de r$ 4.115.078,23 
(Quatro milhões, cento e quinze mil, setenta e oito reais e vinte e três 
centavos)//dotação orçamentária: 02.061.1417.7639; Elemento de des-
pesa 449051; fonte de recurso 0101/ 0118/ 0318// Vigência: 18 (dezoito) 
meses, com início em 27 de maio de 2022 e término em 27 de novembro 
de 2023, com eficácia legal após a publicação de seu extrato no diário 
Oficial do Estado //Data da assinatura: 27/05/2022// foro: Belém/Pa// 
responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de admi-
nistração do TJPa//ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos 
– Secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 807815

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 025/2021/tJPa. 
coNTraTaNTE: Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNTraTada: água Norte – Tratamento de água e Soluções ambientais 
ltda., cNPJ 15.622.879/0001-80.
oBJETo do coNTraTo: Serviços de manutenção preventiva da estação de 
tratamento de efluentes compacta do Fórum de Mosqueiro.

oriGEM: Pregão Eletrônico n° 032/TJPa/2021.
oBJETo do adiTiVo:  Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 
(doze) meses, com reajuste no valor contratual.
iNÍcio da ViGÊNcia: 15/07/2022.                                 
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 14/07/2023.
PErcENTUal dE rEaJUSTE: 6,682580%.
Valor MENSal: r$ 4.222,85 (quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e 
oitenta e cinco centavos).
Valor GloBal: r$ 50.674,18 (cinquenta mil, seiscentos e setenta e qua-
tro reais e dezoito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Programas de Trabalho: 04.102.02.061.1417.8644; Natureza da despesa: 
33.90.39; fontes do recurso: 0118.
daTa da aSSiNaTUra: 31/05/2022.                               foro: Belém/Pa.
rESPoNSáVEl PEla aSSiNaTUra: débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa.
ordENador rESPoNSáVEl: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento e finanças do TJPa.

Protocolo: 806281

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/tJPa/2022
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de empre-
sa especializada para manutenção preventiva e corretiva de plataformas de 
percurso vertical durante o período de 12 meses, nos fóruns de Marituba, 
Parauapebas, Juizado do Jurunas e anexo 2, conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital. 
SESSÃo PÚBlica: 15/06/2022, às 09h00min, horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital 
disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações 
pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.
jus.br. Belém, 02 de junho de 2022. Serviço de licitações do TJPa.

Protocolo: 807856

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato recoNsideraÇÃo da aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº 
009/2022/tJPa – o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, ór-
gão do Poder Judiciário com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, 
Bairro do Souza, na cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, 
com inscrição no cNPJ/Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato represen-
tado por sua Secretária de administração, em obediência a PorTaria Nº 
451/2020-GP, que delegou à titular da Secretaria de administração, nos 
termos do artigo 21 da lei Estadual nº 8.972/2020, a aplicação das pena-
lidades previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/1993 e 7º da lei nº 
10.520/2002, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no que se 
refere ao pedido de sanção realizado no processo Pa-Pro-2021/00331.06, 
assim decidiu rEcoNSidErar a parcialmente a decisão exarada através 
do despacho Pa-dES-2022/78228, que trata da aplicação de penalidades 
contra empresa Exata construtora lTda, por descumprimento das obri-
gações contidas na ata de registro de Preços nº 001/2021. dessa forma 
em sede de reconsideração, foi mantida a penalidade MUlTa no valor de 
r$10.692,61 (dez mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e um 
centavos), e aNUlada a penalidade de iMPEdiMENTo dE liciTar E coN-
TraTar com o Estado do Pará, pelo período de 2 (dois) anos, posto que 
eivada de vício pela inobservância ao direito da empresa quanto à ampla 
defesa e contraditório. // Belém, 01 de junho de 2022 // débora Moraes 
Gomes – Secretária de administração do TJPa. 

Protocolo: 808558

.

.

LeGisLatiVo
.

.

.

asseMBLeia LeGisLatiVa 
do estado do ParÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 010/2022. Processo administrativo nº. 
00711/2022. oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para locaÇÃo dE 07 
(SETE) MáQUiNaS coPiadoraS, coM MaTErial dE coNSUMo iNclUSo 
(ToNEr, ciliNdro E oUTroS), EXcETo PaPEl E dE 08 (oiTo) ScaN-
NErS, coM aSSiSTÊNcia TÉcNica dUraNTE o PErÍodo coNTraTUal, 
iNclUiNdo PEÇaS dE rEPoSiÇÃo E MÃo dE oBra TÉcNica Para Ma-
NUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa, PoSSiBilidadE dE coNEXÃo Na 
rEdE, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES adMiNiSTraTiVaS dES-
Ta aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará. Tipo: Menor Preço 
Global. Modo de disputa: aberto. início do acolhimento das Propostas: 
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03/06/2022 às 11h00min, recebimento das Propostas até: 15/06/2022 
às 09h29min. abertura das Propostas: 15/06/2022 às 09h30min. início da 
disputa: 15/06/2022 às 10h00min. local: www.licitacoes-e.com.br. Pro-
grama de Trabalho: 01.122.1496.8552, Natureza da despesa: 3390-39, 
origem do recurso: Tesouro Estadual. ordenador de despesas: deputado 
francisco das chagas Silva Melo filho. 
o Edital poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.ale-
pa.pa.gov.br.
coMissÃo de PreGÃo
aViso de reaBertUra 
sessÃo da coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022 – cPL/aLePa
Processo administrativo nº 6438/2021.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE oBra dE ENGE-
NHaria No i coMar.
considerando que o prazo para interposição de recursos se exauriu, sendo 
os recursos apreciados e os licitantes informados sobre a análise e julga-
mento dos mesmos, será dado continuidade ao Processo licitatório com a 
abertura das Propostas de Preços no dia 06 junho de 2022, às 10h00min, 
segunda-feira, na Sala de reuniões da comissão de fiscalização financeira 
e orçamentária (cffo), localizado no complexo “Mariuadir Santos” prédio 
sede da assembleia legislativa do Estado do Pará, sito à rua do aveiro nº 
130, Bairro cidade Velha, Belém – Pa.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 808618

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas 
do estado do ParÁ

.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 71/2022
de ordem da Excelentíssima conselheira relatora, roSa EGÍdia criSPiNo 
calHEiroS loPES, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor BrU-
No doS SaNToS SaMPaio, (cPf ***.818.522-**), Presidente à época, 
para que, no prazo de quinze (15) dias do recebimento desta, apresente 
razões de justificativas nos autos do Processo n° 529651/2017, que trata 
da Prestação de contas da aSSociacao ESPorTiVa aMaZoN - aEa, re-
ferente ao convênio fUNdaÇÃo ProPaZ Nº. 001/2016, o qual poderá ser 
consultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-
Pa, no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
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
citaÇÃo doe Nº 37/2022 
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, fErNaNdo dE  caS-
Tro riBEiro, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento  
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do pre-
sente, a aSSociaÇÃo doS ProdUTorES rUraiS MoNTE SiNai, (cNPJ  
08.757.867/0001-06), na pessoa de seu representante legal, para que, 
no prazo de  quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente defesa 
nos autos do Processo  n°. 515316/2013, que trata da Tomada de contas 
instaurada nessa associação,  referente ao convênio fcPTN Nº. 074/2008, 
o qual poderá ser consultado  mediante acesso ao “PorTal do JUriSdi-
cioNado” do TcE-Pa, no  endereço eletrônico: https://portaljurisdiciona-
do.tce.pa.gov.br. 
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação 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
resoLUÇÃo Nº. 19.379
(Processo nº Tc/009635/2022)
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais,
considerando a deliberação plenária constante da ata nº. 5.823, desta 
data, nos termos do artigo 19 do regimento interno do Tribunal de contas 
do Estado do Pará.
rESolVE, unanimemente:
art. 1º fica designada a Excelentíssima Senhora conselheira Maria de 
lourdes lima de oliveira para responder pela coordenadoria de Tecnologia 
da informação a partir de 31 de maio de 2022.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 31de maio 
de 2022.

resoLUÇÃo Nº 19.385
(Processo nº Tc/009058/2022)
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições regimentais;
considerando o disposto no artigo 5º-a da resolução nº 3.799, de 9 de 
outubro de 1970, instituidora da Medalha “Serzedello Corrêa” modificada 
pelas resoluções nº 17.462, de 29.11.2007 e 18.942 de 22.08.2017;
considerando a proposta coletiva de concessão da Medalha “Serzedello 
corrêa” formulada pelos Excelentíssimos Senhores conselheiros desta cor-
te de contas, nos termos do §2º do art. 5º-a da mesma resolução;
considerando o relatório e voto do Excelentíssimo Senhor conselheiro odi-
lon inácio Teixeira;
Considerando, finalmente, as manifestações dos membros do colegiado, 
constantes da ata n.º 5.823, desta data;
rESolVE,  unanimemente:
art. 1º fica concedida a “Medalha Serzedello corrêa” ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente do Supremo Tribunal federal e do conselho Nacional 
de Justiça, Ministro lUiZ fUX, por sua especial atuação e pelos relevantes 
serviços prestados ao Estado do Pará.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 31 de maio 
de 2022.
resoLUÇÃo Nº 19.386
(Processo nº Tc/007350/2022)
autoriza a Presidência a celebrar o Termo de adesão do Tribunal de contas 
do Estado do Pará ao Pacto Nacional pela Primeira infância de iniciativa do 
conselho Nacional de Justiça.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais,
considerando o necessário intercâmbio entre as instituições Públicas es-
pecialmente entre órgãos congêneres, visando a troca de informações e o 
aprimoramento dos serviços públicos;
considerando o que dispõe o art. 12, inciso ii, alínea “b”, do riTcE;
considerando o parecer nº 210/2022 da Procuradoria deste Tribunal de 
contas do Estado do Pará, manifestando-se favorável à celebração;
considerando ainda, a manifestação da Presidência, constante da ata nº. 
5.823, desta data;
rESolVE, unanimemente:
art. 1º fica autorizada a Presidência a celebrar o Termo de adesão ao 
Pacto Nacional pela Primeira infância com vistas ao aprimoramento da 
infraestrutura necessária à proteção do interesse da criança e à prevenção 
da improbidade administrativa dos servidores públicos e demais atores da 
rede de proteção à primeira infância que têm o dever de aplicar a legislação 
voltada à garantida dos direitos difusos e coletivos previstos no art. 227 da 
constituição federal, no Estatuto da criança e do adolescente e no Marco 
legal da Primeira infância.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 31 de maio 
de 2022.

Protocolo: 808205
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor OLIMPIO 
rodriGUES SaraiVa (cPf: ***.210.272-**), de que no dia 07.06.2022, 
às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 
501514/2011, que trata da Prestação de contas da aSSociaÇÃo coMU-
NiTária doS filHoS E aMiGoS dE JaMBU-aÇU, referente ao convênio 
aSiPaG nº 045/2009, tendo como relatora a Excelentíssima conselheira 
Maria de lourdes lima de oliveira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e ob-
servar as disposições contidas no § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fsustentacaooral%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 02 de junho de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira Maria dE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o GRÊMIO RE-
crEaTiVo EScola dE SaMBa da PraTiNHa (cNPJ: 34.654.269/0001-
03), na pessoa de seu representante legal, de que no dia 07.06.2022, 
às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº. 
505200/2013, que trata da Tomada de contas, referente ao convênio SE-
cUlT nº 064/2010, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro fer-
nando de castro ribeiro.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
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É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e ob-
servar as disposições contidas no § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fsustentacaooral%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 02 de junho de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor PAULO 
SErGio dE caSTro alBUQUErQUE (cPf: ***.700.602-**), de que no dia 
07.06.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o 
Processo nº. 509991/2013, que trata da Tomada de contas instaurada na 
aSSociaÇÃo doS MiNi E PEQUENoS ProdUTorES rUraiS do cUrUrU, 
referente ao convênio SEcUlT nº 018/2011, tendo como relator o Exce-
lentíssimo conselheiro fernando de castro ribeiro.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e ob-
servar as disposições contidas no § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fsustentacaooral%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 02 de junho de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a ASSOCIA-
ÇÃo doS MiNi E PEQUENoS ProdUTorES rUraiS do cUrUrU (cNPJ: 
02.605.396/0001-26), na pessoa de seu representante legal, de que no 
dia 07.06.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão 
o Processo nº. 509991/2013, que trata da Tomada de contas, referente 
ao convênio SEcUlT nº 018/2011, tendo como relator o Excelentíssimo 
conselheiro fernando de castro ribeiro.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e ob-
servar as disposições contidas no § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fsustentacaooral%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 02 de junho de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor JOSÉ 
Maria MEdEiroS da coSTa (cPf: ***.818.522-**), de que no dia 
07.06.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o 
Processo nº. 535970/2013, que trata da Prestação de contas da aSSocia-
ÇÃo doS rEMaNEScENTES dE QUiloMBoS do 2º diSTriTo do MUNi-
cÍPio dE MocaJUBa, referente ao convênio SEJUd nº 013/2005, tendo 
como relator o Excelentíssimo conselheiro Substituto Edvaldo fernandes 
de Souza.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e ob-
servar as disposições contidas no § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fsustentacaooral%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 02 de junho de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 808240

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de 
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 041/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora lúcia Helena lima costa, matrícula nº 200125 
e, no seu impedimento, o servidor fabio costa lima, matrícula nº 200264, 
para exercer a atribuição de Fiscal do Contrato nº 10/2022-MPC/PA, fir-
mado entre este Ministério Público de contas do Estado e a empresa Mais 
Gás industrial de Gases ltda, cNPJ nº º 25.089.951/0001-00, tendo como 
objeto a contratação do serviço inspeção Técnica, Manutenção e recarga 
de Extintores.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, provi-
denciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as 
ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 1º de junho de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 808241

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 252/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atri-
buições delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora roberta loureiro 
chaves anijar, datado de 26/05/2022 (Protocolo PaE nº 2022/656347) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora roBErTa loUrEiro cHaVES aNiJar, ocu-
pante do cargo em comissão de assessora da Procuradoria, matrícula 
nº 200020, 20 (vinte) dias das férias relativas ao período aquisitivo de 
01/07/2020 a 30/06/2021, para o período de 27/06 a 16/07/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 02 de junho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 808394
Portaria N° 251/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atri-
buições delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor Vicente cardoso de 
Jesus, datado de 31/05/2022 (Protocolo PaE nº 2022/674881), e os ter-
mos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
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r E S o l V E :
art. 1º conceder ao servidor VicENTE cardoSo dE JESUS, ocupante 
do cargo efetivo de assistente Ministerial de controle Externo, matrícu-
la nº 200145, 11 (onze) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
21/06/2020 a 20/06/2021, para o período de 04/07 a 14/07/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 02 de junho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 808365

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 250/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atri-
buições delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de licença-paternidade do servidor laér-
cio dias franco Neto, (Protocolo PaE nº 2022/682418), consubstanciado 
na apresentação da certidão de nascimento de sua filha Carolina de Bastos 
franco;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor laércio dias franco Neto, ocupante do cargo 
efetivo de analista Ministerial – Especialidade controle Externo, matrícula 
nº 200248, licença-paternidade de 20 (vinte) dias consecutivos, a contar 
de 24/05/2022, com fulcro no art. 77, inciso iV, c/c art. 91, ambos da lei 
Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa).
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 24/05/2022.
Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 808387

MiNistÉrio PÚBLico 
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 2873/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
106860/2022, cujo objeto é a aquisição de certificação digital para atender 
as necessidades do Ministério Público do Estado do Pará, de acordo com o 
disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, 
do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 
05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no 
impedimento deste, o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 1º Su-
plente, e a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 2ª Suplente, devendo atuar 
como membro da Equipe de apoio o servidor faBricio JoSE BarroSo 
SaldaNHa e, no seu impedimento, ailTo loraScHi, para análise técnica 
das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a servidora 
MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impedimento, aS-
drUBal MENdES BENTES JUNior, Técnicos-contadores, para análise da 
documentação contábil.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 02 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 808306
Portaria Nº 2862/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodri-
GUES dE SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
108919/2022, cujo objeto é o registro de Preços para contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de locaÇÃo EVENTUal de 
veículos, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, 
de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, de 05/02/2020, e no 
impedimento deste, a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 1ª Suplente, e 
o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 2º Suplente, devendo 
atuar como membro da Equipe de apoio o servidor JorGE aNToNio SilVa 
doS SaNToS e, no seu impedimento, rUBENS fErNaNdES rocHa, para 
análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, 
e a servidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impe-
dimento, aSdrUBal MENdES BENTES JUNior, Técnicos-contadores, para 
análise da documentação contábil. 
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 02 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 808314

Portaria Nº 2874/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodri-
GUES dE SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc 
nº 113426/2022, cujo objeto é o serviço de locação de Multifuncionais 
Monocromáticas, Policromáticas e Plotter a0, para impressões, cópias e 
digitalizações de documentos, através de franquia e excedentes de im-
pressão. Suporte técnico para realização da manutenção e assistência 
técnica on-site para os equipamentos supracitados, com peças e mão de 
obra técnica, serviços de gerenciamento dos equipamentos e seus ativos, 
software de bilhetagem, treinamento aos usuários e consumíveis, exceto 
papel, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 
17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 
13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, de 05/02/2020, e no impedimen-
to deste, o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 1º Suplente, 
e a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 2ª Suplente, devendo atuar como 
membro da Equipe de apoio o servidor diEGo rodriGUES dE SoUZa e, 
no seu impedimento, fraNciSco JoSÉ rio BarBoSa para análise técnica 
das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a servidora 
MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impedimento, aS-
drUBal MENdES BENTES JUNior , Técnicos-contadores, para análise da 
documentação contábil.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 02 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 808331

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de iNstaUraÇÃo do iNQUÉrito ciViL nº 000652-151/2021
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE aTriBUiÇÕES GEraiS dE BElÉM – EM 
aTUaÇÃo coNUNTa coM a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, 
dra. adriaNa PaSSoS fErrEira, torna pública a instauração do inqué-
rito civil nº 000652-151/2021, que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo nº 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 19/2022 - data da instauração: 23/05/2022.
objeto: apurar possíveis irregularidades com relação ao Pregão Eletrônico 
SRP nº 02/2018, firmado pelo Departamento de Trânsito do Estado do 
Pará – dETraN, para contratação de empresa para prestação de serviços 
técnicos especializados, continuados de solução integrada de gestão, fisca-
lização de trânsito e outros.
Promotora de Justiça: adriaNa PaSSoS fErrEira
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 808137

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 024/2022-MP/Pa
Objeto: Aquisição de certificado digital para atender as necessidades do 
Ministério Público do Estado do Pará.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por Grupo
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: 21/06/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
dotação orçamentária:
Classificação: 12101. 03. 122. 1494. 8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-40 – Serviços de Tecnologia da informação e comunicação
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior - Procurador-
Geral de Justiça

Protocolo: 808542
Modalidade: Pregão eletrônico nº 023/2022-MP/Pa
Número do Processo: 108919/2022-SGJ-Ta
objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locaÇÃo EVENTUal de veículos, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 20/06/2022
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Hora da abertura: 9:30h (NoVE HoraS E TriNTa MiNUToS) – Horário 
dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos
constitucionais;
Elemento: 339033 – Passagens e despesas com locomoção;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 808527

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2833/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a lUciaNo oliVEira MoUrÃo, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1180, lotado na Promotoria de Justiça 
de Santa luzia do Pará, a importância de r$ 500,00 (quinhentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
13/5 até 12/7/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa           
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM, 31 de maio de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2861/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
R E S O L V E: CONCEDER a CLAYTON WONGHAN DA SILVA, AUXILIAR DE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n. 999.963, lotado na Promotoria de Justiça de 
Barcarena, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), para ocorrer com 
despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 30/5 até 29/7/2022, 
conforme abaixo: 
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa           
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.000,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM, 01 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2878/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a HUGo TEiXEira rESENdE, TÉcNico EM 
iNforMáTica, Matrícula n.º 999.2105, lotado na Promotoria de Justiça 
de Marabá, a importância de r$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
23/5 até 22/7/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa           
3390-30 - Material de consumo - r$ 3.500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM, 02 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2879/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a roSEliTa araÚJo MiraNda, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.2036, lotada na Promotoria de Justiça 
de Monte alegre, a importância de r$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 1º/6 até 30/6/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa           
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.120,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/6/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM, 02 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 808409

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria Nº 031/2022-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 000999-178/2020 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 031/2022-MP/PJo
requerida: Secretaria Municipal do Meio ambiente de Óbidos - SEMa
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a investigação pela Secretaria Municipal 
do Meio ambiente- SEMa a respeito da denúncia de dano ambiental na 
comunidade Mamauru, consistente em extração de madeira, extração de 
argila e degradação da cabeceira do igarapé Buiuçu.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 807823
extrato da Portaria Nº 024/2022-3ªPJPGM
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de Justiça 
GracE KaNEMiTSU ParENTE, titular do 3º cargo de PJ de Paragominas, 
com fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, 
no art. 4º, inc. Vi, da resolução nº 23 – cNMP, de 17/09/07, e 24, §2º, 
i, da resolução nº 007/2019–cPJ, torna público a conversão de Proce-
dimento Preparatório em iNQUÉriTo ciVil, por meio da PorTaria Nº 
024/2022-2ªPJPGM (SiMP 001740-032/2021), que se encontra à disposi-
ção na Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, 
bairro célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs 
(91) 3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria Nº 024/2022-2ªPJPGM
objeto: apurar possíveis irregularidades sobre a construção e funciona-
mento do estabelecimento Trapiche Bar e restaurante.
GracE KaNEMiTSU ParENTE, titular do 3º cargo de PJ de Paragominas

Protocolo: 807916
Portaria Nº 0358/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria 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 E aUToriZar o gozo de 60 (sessenta) dias de licença-Prêmio, 
de acordo com o art. 98 da lei Estadual n.º 5.810/1994, ao servidor do 
Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoMe ParceLa triÊNio PerÍodo
06/06 a 05/07/20221987/19901ªroSiVaN SoUZa dE oliVEira124767/2022

06/07 a 04/08/20221987/19902ª

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
BElÉM, 01 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 807756
Portaria Nº 0357/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria 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 e aUToriZar o gozo de 30 (trinta) dias de férias aos servido-
res do Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoMe eXercÍcio PerÍodo
124710/2022 iNGrid NaYara dUarTE dE JESUS MaToS 2021/2022 01 a 30/07/2022
124863/2022 TaTiaNE rodriGUES dE VaScoNcEloS 2021/2022 13/07 a 11/08/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
BElÉM, 01 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 807754
Portaria Nº 0356/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar 
de

dias
restaN-

tes
125933/2022 allaN rodriGo diaS MESQUiTa 2021/2022 06/06 a 05/07/2022 06/06/2022 30
125652/2022 aNiTa SEiXaS coNdUrU 2021/2022 01 a 30/06/2022 01/06/2022 30
139140/2021 ariaNNE BriTo cal aTHiaS 2019/2020 29/11 a 14/12/2021 03/12/2021 12
125357/2022 BrUNo da rocHa rEYMao 2019/2020 11 a 29/05/2022 20/05/2022 10
128205/2020 BrUNo MorEira SoUZa 2019/2020 16/11 a 08/12/2020 27/11/2020 12
124762/2022 claUdia EUlalia araUJo TorK da SilVa 2021/2022 01 a 30/07/2022 01/07/2022 30
124694/2022 daNiElE BarBoSa dE oliVEira 2021/2022 06/06 a 05/07/2022 06/06/2022 30

11643/2020 ElaiNE caroliNE MarTiNS dE SallES 
GUiMaraES 2019/020 19/03 a 17/04/2020 01/04/2020 17



diário oficial Nº 34.994   119Sexta-feira, 03 DE JUNHO DE 2022

124548/2022 EliaNE criSTiNa PiNHEiro TaVarES 2021/2022 06/06 a 05/07/2022 06/06/2022 30
123989/2021 EUridicE dE oliVEira BraNdao 2016/2017 03 a 14/08/2021 12/08/2021 03
11332/2020 HUGo alESSoN PaSSoS da SilVa 2019/2020 03/04 a 02/05/2020 03/04/2020 30
1478/2020 laYS faVacHo BaSToS 2018/2019 07 a 17/01/2020 09/01/2020 09

124781/2022 lorENa dE SoUZa MElo corrEa 2021/2022 20/05 a 18/06/2022 30/05/2022 20
124923/2022 MEiriJaNE dE SoUSa rocHa 2021/2022 01 a 30/06/2022 01/06/2022 30
116309/2020 NElMa rEGiNa da SilVa aMaro coSTa 2019/2020 27/07 a 25/08/2020 04/08/2020 22
123978/2022 Sara coElHo da SilVa 2021/2022 01 a 30/06/2022 01/06/2022 30
122034/2022 ToNia MaGalHaES cHalU MENdES 2020/2021 01 a 30/03/2022 01/03/2022 30

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
BElÉM, 01 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 807752
Portaria Nº 0355/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoMe eXercÍcio Nº de dias PerÍodo
125190/2022 adriaNo Maia corrEa 2020/2021 13 04 a 16/07/2022
122905/2020 afraNia aliNE BarBoSa dE alMEida liNS 2018/2019 15 05 a 19/10/2020
136052/2021 ariaNNE BriTo cal aTHiaS 2019/2020 16 29/11 a 14/12/2021
125076/2020 BrUNo MorEira SoUZa 2019/2020 23 16/11 a 08/12/2020
124469/2022 BrUNo TraVaSSoS da roSa BraGa 2021/2022 15 06 a 20/06/2022
47419/2019 doUGlaS JoSE dE PiNHo 2018/2019 09 06 a 14/11/2019
124696/2022 EdSaNdro dUarTE dE aNdradE 2021/2022 30 01 a 30/06/2022
126138/2022 EliZEU dE PaUla GUiMaraES JUNior 2021/2022 27 04 a 30/07/2022
122272/2021 EUridicE dE oliVEira BraNdao 2016/2017 12 03 a 14/08/2021
51913/2019 laYS faVacHo BaSToS 2018/2019 11 07 a 17/01/2020
124684/2022 lUaNa dE caSTro SaUMa 2021/2022 30 04/07 a 02/08/2022
132794/2021 Maira BrilHaNTE corrEa NEVES 2013/2014 05 08 a 12/11/2021
123937/2022 Maira BrilHaNTE corrEa NEVES 2019/2020 30 04/07 a 02/08/2022
119111/2022 Maria GraciETE rodriGUES do aMaral 2021/2022 30 03/05 a 01/06/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
BElÉM, 01 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 807750
Portaria Nº 2834/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, 
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 36, 38 e 72 da lei Estadual nº 5.810, 
de 24/1/1994, e nos arts. 11, 15 e 16 da resolução nº 014/2003-MP/cPJ, 
de 18/11/2003, publicada no d. o. E. de 20/11/2003; 
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 014/2022/MP/drH/ddP, de 
18/3/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 4226/2022, em 18/3/2022,
r E S o l V E:
ProMoVEr, pelo critério de antiguidade, à referência imediatamente su-
perior da respectiva carreira, observados os parâmetros para progressão 
horizontal e vertical (classe/nível) estabelecidos no Plano de Classificação 
de cargos dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará, os ser-
vidores estáveis abaixo relacionados:

NoMe eXercÍcio carGo
cLasse/

NÍVeL 
atUaL

reFerÊN-
cia

cLasse/
NÍVeL Pro-

MoÇÃo
caroliNa SalGado SoUZa 22/02/2016 aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 2020-2022 aUd-a-iV

ElaiNE caroliNE MarTiNS dE 
SallES GUiMaraES 20/02/2015 aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 2020-2022 aUd-a-iV

fErNaNda liMa da cUNHa 26/02/2007 aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo aUd-B-ii 2020-2022 aUd-B-iii
HEloiSa HElENa fEio raMoS 07/02/2007 TÉcNico - SociÓloGo aTc-B-i 2020-2022 aTc-B-ii

HUGo SaNcHES da SilVa PicaNÇo 19/02/2015 aNaliSTa JUrÍdico aTE-a-iii 2020-2022 aTE-a-iV
iGo fErrEira carNEiro 03/02/2015 aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 2020-2022 aUd-a-iV

JUarEZ faial dE aQUiNo NETo 09/02/2015 aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 2020-2022 aUd-a-iV
Marco aNToNio da SilVa caSTro 15/02/2007 aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo aUd-B-ii 2020-2022 aUd-B-iii

rEGiNaldo cEZar NaSciMENTo da coSTa 05/02/2007 aUXiliar dE SErViÇoS GEraiS aoG-B-ii 2020-2022 aoG-B-iii

ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2835/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, 
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 36, 38 e 72 da lei Estadual nº 5.810, 
de 24/1/1994, e nos arts. 11, 15 e 16 da resolução nº 014/2003-MP/cPJ, 
de 18/11/2003, publicada no d. o. E. de 20/11/2003; 
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 013/2022/MP/drH/ddP, de 
18/3/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 4227/2022, em 18/3/2022,
r E S o l V E:
ProMoVEr, pelo critério de antiguidade, à referência imediatamente su-
perior da respectiva carreira, observados os parâmetros para progressão 
horizontal e vertical (classe/nível) estabelecidos no Plano de Classificação 
de cargos dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará, os ser-
vidores estáveis abaixo relacionados:

NoMe eXercÍcio/
data-Base carGo cLasse/NÍVeL 

atUaL reFerÊNcia cLasse/NÍVeL 
ProMoÇÃo

aBSalao rocHa do 
NaSciMENTo 10/01/2007 MoToriSTa aoM-B-ii 2020-2022 aoM-B-iii

aNToNio carloS liMa 
MiraNda 15/01/2007 aUXiliar dE adMiNiS-

TraÇÃo aUd-B-ii 2020-2022 aUd-B-iii

daNiElE BarBoSa dE 
oliVEira 11/01/2007 aUXiliar dE adMiNiS-

TraÇÃo aUd-B-i 2020-2022 aUd-B-ii

EdNEY JoSUE SoUZa 
calaNdriNi 29/01/2007 aUXiliar dE SErViÇoS 

GEraiS aoG-B-ii 2020-2022 aoG-B-iii

GilBErTo TElES da 
coSTa foNSEca 10/01/2007 MoToriSTa aoM-B-ii 2020-2022 aoM-B-iii

JoSE TarciSio TEiXEira 
corrEa 16/01/2007 oPErador dE TElEco-

MUNicaÇÕES aoT-B-ii 2020-2022 aoT-B-iii

rEiNaldo oliVEira da 
coSTa 12/01/2015 aUXiliar dE adMiNiS-

TraÇÃo aUd-a-ii 2020-2022 aUdia-iii

ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2838/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução cNMP nº 147, de 21 de junho de 
2016, que dispõe sobre o Planejamento Estratégico Nacional do Ministério 
Público;
coNSidEraNdo a aprovação pelo colégio de Procuradores de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Pará, no dia 4 de novembro de 2021, do 
Planejamento Estratégico institucional 2021-2029 (PEi);
coNSidEraNdo que o radar Estratégico do conselho Nacional do Minis-
tério Público (cNMP) é um instrumento de mensuração do cumprimento 
do planejamento estratégico, com a participação e colaboração de todas 
as unidades e ramos do Ministério Público, por meio da coleta de dados e 
processamento de informações, de forma a viabilizar efetivo monitoramen-
to e avaliação,
r E S o l V E:
art. 1º instituir comissão para o monitoramento da gestão e dos resulta-
dos alcançados pelo PEi MPPa 2021 - 2029, com base no radar Estratégico 
objetivando medir a adesão das unidades e ramos do MPPa à estratégia 
definida, por meio da execução das ações, estratégias e desafios que foram 
priorizadas no PEi MPPa 2021 - 2029. 
§1º o nível de execução, objeto de adesão, será medido por intermédio do 
preenchimento das informações no Sistema integrado de Gestão intera-
tiva – SiGi e será enviado sob a forma de relatório à comissão de Plane-
jamento Estratégico do CNMP para a confirmação por meio das evidências 
encaminhadas.
§2º a comissão será formada pelos promotores de justiça dra. Mônica rei 
Moreira freire, dr. alexandre Marcus fonseca Tourinho e dr. José Edvaldo 
Pereira Sales, e pelos servidores Edwaldo lopes da Silva e Gabriel Peixoto 
oliveira.
§3º a comissão será auxiliada pela comissão de Gestão do Planejamento 
Estratégico (coGEPE).
Art. 2º Compete à Comissão praticar todos os atos necessários para o fiel 
atendimento do que se refere o art. 1º.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 807748
Portaria Nº 0359/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoMe eXercÍcio PerÍodo aNterior NoVo PerÍodo

124271/2022 alESSaNdra GoMES dE SENa PaNToJa 2021/2022 01 a 30/06/2022 01 a 30/11/2022

124906/2022 JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira 2021/2022 01 a 30/06/2022 01 a 30/08/2022

125549/2022 JoSE carloS dE SoUSa ViEira 2021/2022 01 a 30/07/2022 04/07 a 02/08/2022

125389/2022 MicHEllE di NaZarETH loUrEiro caValcaNTE 2021/2022 01 a 30/07/2022 03/10 a 01/11/2022

125600/2022 roSEliTa araUJo MiraNda 2021/2022 04/07 a 02/08/2022 18/07 a 16/08/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
BElÉM, 01 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 807759
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Portaria Nº 0360/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
alTErar o gozo da 2ª parcela da licença-Prêmio da servidora alESSaN-
dra GoMES dE SENa PaNToJa, estabelecida pela PorTaria Nº 613/2021-
MP/SUB-Ta, referente ao triênio 2015/2018, de 20/11 a 19/12/2022 para 
15/06 a 14/07/2022 (GEdoc 124269/2022).
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
BElÉM, 01 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 807760
resUMo da Portaria N.º 27/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 027/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000020-920/2022
instauração de Procedimento administrativo para apurar suposta situação 
de vulnerabilidade vivenciada pelo idoso G.a.a, de 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade
Marabá/Pa, 2 de junho de 2022
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 808184
eXtrato da Portaria Nº 002/2022 – MP/3ªPJcrimBelém
o 3º cargo de Promotor de Justiça criminal de Belém, em exercício, com 
fulcro na resolução nº 63, de 01/12/2010, na recomendação nº 003/2021-
MP/Pa-cGMP, de 26/02/2021 e na recomendação nº 009/2021-MP/cGMP, 
de 21/05/2021, torna pública a instauração do Procedimento administra-
tivo Preliminar nº 002/2022 – MP/Pa-3ª PJcrimBelém, 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) 2198-2611.
PorTaria Nº 002/2022 – MP/3ªPJcrimBelém
objeto: formalização de atos preparatórios para a realização da inspe-
ção mensal nas centrais de Triagem e estabelecimentos prisionais, com 
o respectivo agendamento prévio, visando cumprimento das providências 
necessárias as inspeções carcerárias do ano de 2022;
iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira– 3º Promotor de Justiça de Belém e.e.

Protocolo: 808143
resUMo da Portaria N.º 25/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 025/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000010-920/2022
instauração de Procedimento administrativo para apurar suposta situação 
de vulnerabilidade vivenciada pelo idoso J.G.f, de 74 (setenta e quatro) 
anos de idade
Marabá/Pa, 2 de junho de 2022
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 808168
Portaria Nº 0363/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-ad-
MiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018; 
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 80/2022-MP/1ªPJcaP, de 
14/3/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 3854/2022, em 14/3/2022; 
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela Subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 14; 
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
i - iNSTaUrar Sindicância administrativa investigatória, objetivando a 
apuração de eventual falta funcional pelo servidor registrado sob a Matrícu-
la nº 999.1131, ocupante do cargo de Motorista, por infringência, em tese, 
ao disposto no art. 177, incisos iV e Vi, da lei Estadual nº 5.810/1994, c/c 
o art. 5º, § 2, da resolução nº 006/2019–cPJ, de 25/4/2019, publicada no 
d.o.E. de 8/5/2019. 
ii - dESiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo disci-
plinar e Sindicância, constituída por meio da PorTaria Nº 0812/2022-MP/
PGJ, de 3/3/2022, publicada no d.o.E. de 7/3/2022, composta pelos ser-
vidores estáveis carloS ViNÍciUS rEiS doS SaNToS (Presidente), JoEl 
carloS dE oliVEira aSSUNÇÃo e rodriGo roSa dE SoUZa (Mem-
bros), para atuarem no procedimento. 
iii – fiXar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 02 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 808162

extrato da Portaria Nº 05/2022/MP/2ª PJca
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por seu órgão de execução 
signatário, membro Titular do 2º cargo de Promotor de Justiça conceição 
do araguaia/Pa, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, 
art. 127 ss, da constituição federal, art. 54, inciso i, da lei nº 57/06 (lei 
orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), em consonância com a 
resolução nº 174/2017 – cNMP c/c resolução n º 007/2019/cPJ, e ainda;, 
inquérito civil.
PorTaria Nº 05/2022/MP/2ª PJca
assunto: atender expediente encaminhado do GaEco, para avaliação da 
conveniência de existência de atos de improbidade administrativa por ser-
vidores públicos da Secretaria da fazenda do Estado do Pará (SEfa), em 
condutas apuradas como desdobramento da operação denominada quinta 
parte que redundou na ação penal nº 0027696-49.2016.8.140017, em curso.

Protocolo: 808118
eXtrato do ProcediMeNto PreParatÓrio
SiMP Nº 000641-039/2022
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar dE oriXiMiNá/Pa, no uso de suas 
atribuições legais e prerrogativas funcionais, torna público a instauração do 
ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio sob o SiMP nº 000641-039/2022, que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de oriximiná, na Travessa 
carlos Maria Teixeira, nº 754, centro, nesta cidade de oriximiná , Estado 
do Pará.
Portaria de instauração nº 007/2022-MP/PJo
data da instauração: 24/05/2022
objeto: o procedimento preparatório tem como objetivo apurar a realiza-
ção de audiência pública do dia 06 de junho de 2022, na comunidade São 
José KM 09, zona rural, oriximiná/Pa, bem como apurar possíveis violações 
de direitos das comunidades da Estrada do BEc e região.
BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS
Promotor de Justiça
Titular da Promotoria de Justiça de oriximiná

Protocolo: 808108
resUMo da Portaria Nº 023/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000006-125/2022- MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU-bel, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 26.04.2022
Objeto: Reclamação de WALTER WILTON ARBAGE, em face das empresas 
e seus respectivos sócios proprietários rESErVa MoNTENEGro EMPrE-
ENdiMENTo iMoBiliário lTda, JldPar Móveis e Holding ltda, lEoNEl 
doS SaNToS cordEiro, iPaNEMa aSSESSoria E dESENVolViMENTo 
dE NEGÓGioS EMPrESariaiS lTda, fErNaNda raMia da SilVEira BUE-
No, PaTrÍcia oSÓrio da SilVEira BUENo, laUra oSÓrio da SilVEira 
BUENo, B. a. MEio aMBiENTE lTda, JEaN dE JESUS NUNES, em que 
relata possível prática de crime ambiental na rua do Socipe s/n, Tapanã, 
Belém – Pa.
BENEDITO WILSON CORRÊA DE SÁ: Promotor de Justiça

Protocolo: 808094
Portaria Nº 0361/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Por-
Taria N.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, 
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
7736/2022, 
coNSidEraNdo ainda os termos do art. 77, inciso Vii, combinado com o 
art. 95, da lei nº 5.810/1994,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNdrÉa MarÍlia dEMÉTrio Gaia ViEira, licença 
para atividade classista, sem prejuízo de sua remuneração, no período de 
01/06/2022 a 30/06/2023, com fulcro no art. 95, da lei n° 5.810/1994.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 01 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0362/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora, alESSaNdra criSTiNE dE Sá MEdEiroS, para 
exercer a função gratificada de Chefe de Unidade de Apoio, durante o afas-
tamento da titular Maria aNGElica PaUla dE frEiTaS dE SoUZa, no 
período de 25 a 27/05/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 01 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
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Portaria Nº 0500/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº. 057, de 
6/7/2006.
- aGar da coSTa JUrEMa - Período: 20/05/2022 a 03/06/2022 - GEdoc 
nº 123388/2022
- alESSaNdra rEBElo cloS - Período: 18/05/2022 a 06/06/2022 - GE-
doc nº 122526/2022
- aliNE NEiVa alVES da SilVa - Período: 13/05/2022 a 17/05/2022 - GE-
doc nº 122266/2022
- BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo - Período: 11/05/2022 a 
13/05/2022 - GEdoc nº 116937/2022
- EMErSoN coSTa dE oliVEira - Período: 26/05/2022 - GEdoc nº 
123116/2022
- fraNciSco dE aSSiS SaNToS laUZid - Período: 18/05/2022 a 
27/05/2022 - GEdoc nº 122471/2022
- oSValdiNo liMa dE SoUSa - Período: 05/05/2022 a 12/05/2022 - GE-
doc nº 115763/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal. 
Belém, 31 de maio de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 2849/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente protocolizado 
sob o nº 8007/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, lariSSa PaUliNa SoUZa PiNHEiro, do cargo de 
provimento em comissão de assessor Especializado de apoio Técnico-ope-
racional, Judicial e Extrajudicial, MP.cPcP-102.4, nomeada por meio do ato 
nº 134/2016, publicado no doE de 09/09/2016, a partir de 06/06/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2850/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais e considerando os termos 
do expediente protocolizado sob o nº 6941/2022,
r E S o l V E:
I - DISPENSAR a servidora ALEXANDRA SOUZA DA SILVA, da gratificação 
de Tempo integral, concedida pela PorTaria Nº 4153/2014-MP/PGJ, pu-
blicada no doE de 04/08/2014, a contar de 01/06/2022. 
ii - coNcEdEr a servidora SaNdra Socorro MoraES da coSTa, ocu-
pante do cargo de auxiliar de administração, lotado no Grupo de atuação 
Especial de Inteligência e Segurança Institucional - GSI, Gratificação de 
Tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual no 
5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar 
suas atividades junto àquela unidade, a contar de 01/06/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2851/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais; 
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
1457/2022; 
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora efetiva, caMila MarQUES dE aZEVEdo BElEZa, 
ocupante do cargo de analista Jurídico, lotada no Núcleo do Terceiro Setor, 
Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, a contar de 01/06/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2852/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais; 
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
7356/2022; 
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
I - DISPENSAR a servidora LINDALVA SOARES DAS CHAGAS, da gratifica-
ção de Tempo integral, a contar de 12/05/2022.
ii - coNcEdEr ao servidor efetivo, JoSÉ GUilHErME da rocHa loBaTo, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado no Serviço de Transporte, Grati-

ficação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, a contar de 12/05/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2854/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, 
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar a Exmª. Srª. Promotora de Justiça, daNiEla SoUZa filHo MoU-
RA, atribuições específicas para, dar investidura no cargo de provimento 
em comissão de assessor Especializado de apoio Técnico, MP.cPcP-102.4, 
o Sr. rodriGo caMPoS oliVEira, nomeado conforme a PorTaria Nº 
2749/2022-MP/PGJ, publicada no d.o.E em 30/05/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 01 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 808091
extrato da Portaria Nº 021/2022-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000004-340/2022, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PorTaria Nº 021/2022-MP/11ªPJ/STM
interessados: Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social de San-
tarém; José dorivaldo dos Santos
Assunto: Apurar informações prestadas e adotar medidas, a fim assegurar ao 
idoso José dorivaldo dos Santos, de 69 (sessenta e nove) anos de idade, o 
efetivo respeito aos seus direitos, nos termos do art. 2º, do Estatuto do idoso.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 807955
resUMo da Portaria Nº 020/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, 
e demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a conversão do 
Procedimento Preparatório nº 000831-125/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU-bel 
em inquérito civil, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, 
sito na rua Ângelo custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade 
de Belém do Pará.
data da conversão: 25.05.2022
objeto da investigação: reclamação do condomínio do Edifício rio Tejo, 
solicitando fiscalização em local de obra inacabada com poço artesiano 
que, em tese, estaria ocasionando a deterioração do lençol freático, pela 
empresa cKoM ENGENHaria lTda, localizada na Travessa do chaco, n°. 
751, entre av. Pedro Miranda e Marques de Herval, Bairro da Pedreira, 
Belém/Pa, cEP 66083/180.
BENEDITO WILSON CORRÊA DE SÁ: Promotor de Justiça

Protocolo: 807969
editaL Nº 3, de 1º de JUNHo de 2022
Vi coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de serVi-
dor do MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
terMo de retiFicaÇÃo
o Presidente da comissão, usando de suas atribuições legais, torna pú-
blico, para ciência dos interessados, a retificação do Edital nº 1, de 13 de 
maio de 2022, nos termos a seguir:
1. o “aNEXo iii - ModElo dE aTESTado MÉdico Para PESSoaS 
coM dEficiÊNcia” passa a vigorar com a seguinte redação:
“Atesto para os devidos fins de direito que o Sr.(a) _________________
__________________________ é pessoa com deficiência ____________
_____________________________________________, código interna-
cional da doença (cid) _____________, que resulta(m) na perda da(s) 
seguinte(s) função(ões) _______________________________________
__________________________________.
data: ____/_____/_____
__________________________________________________________
____________________
(Nome, assinatura e número do crM do médico especialista na área de 
deficiência/doença do candidato e carimbo, caso contrário, o atestado não 
terá validade).”
Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias, permanecendo inalterados os demais itens do Edital.
Belém/Pa, 1º de junho de 2022.
JoSÉ EdValdo PErEira SalES
Promotor de Justiça do Estado do Pará
Presidente da comissão do Vi concurso Público

Protocolo: 808479
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MiNistÉrio PÚBLico de 
coNtas dos MUNicÍPios 
do estado do ParÁ

.

Portaria

Portaria N° 050/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da lei n° 
5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4776/2022,
resoLVe:
i - conceder à servidora ValEria Maria alBUQUErQUE fraNco dE Sá – 
cargo: assistente Técnico, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referen-
te ao período aquisitivo 2021/2022, a ser usufruído a partir de 30.05 até 
28.06.2022.
ii   - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 10 de maio de 2022.
Maria iNeZ KLaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros

ProcUradora-GEral do MPcM-Pa

Portaria N° 051/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da lei n° 
5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4779/2022,
resoLVe:
i - conceder à servidora aNa lUiZa criSPiNo Mácola – cargo: assessor 
Especial ii, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente ao período 
aquisitivo 2021/2022, a ser usufruído a partir de 20.06.2022.
ii   - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 10 de maio de 2022.
Maria iNeZ KLaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros

ProcUradora-GEral do MPcM-Pa

Portaria N° 052/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da lei n° 
5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4781/2022,
resoLVe:
i - conceder ao servidor MUrilo BarBoSa SilVa MaESTri – cargo: chefe 
de divisão, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo 
2020/2021, a ser usufruído a partir de 27.06 até 26.07.2022.
ii   - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 10 de maio de 2022.
Maria iNeZ KLaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros

ProcUradora-GEral do MPcM-Pa

Portaria N° 053/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da lei n° 
5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4784/2022,
resoLVe:
i - conceder à servidora JaNicE KliVia liMa dE oliVEira – cargo: assessor 
Especial ii, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente ao período 
aquisitivo 2019/2020, a ser usufruído a partir de 27.06.2022.
ii   - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 11 de maio de 2022.
Maria iNeZ KLaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros

ProcUradora-GEral do MPcM-Pa

Portaria N° 054/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da lei n° 
5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4793/2022,
resoLVe:
i - conceder ao servidor aNToNio aUGUSTo GUiMaraES NoGUEira – car-
go: coordenador Técnico, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente 
ao período aquisitivo 2020/2021, a ser usufruído a partir de 20.06.2022.
ii   - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 17 de maio de 2022.
Maria iNeZ KLaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros

ProcUradora-GEral do MPcM-Pa

Portaria N° 055/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 10, iX, b, da lei 
complementar n° 086/2013, alterado pela lei complementar nº 144/2021,
resoLVe:
i - Nomear o Sr. GaBriEl SoUSa MacEdo, cPf: 000.083.512-95, para o 
cargo em comissão de assistente de Procuradoria ii.
ii - conceder ao servidor GaBriEl SoUSa MacEdo, cPf: 000.083.512-95, a 
Gratificação de Tempo Integral de 70% (setenta por cento), com base no art. 
132, c/c o art. 137, §1º alínea “a” da lei nº 5.810/94. 
iii - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 01 de junho de 2022.
Maria iNeZ KLaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros

ProcUradora-GEral do MPcM-Pa

Portaria N° 056/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da lei n° 
5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4815/2022,
resoLVe:
i - conceder à servidora EliSa fUrTado cordEiro – cargo: chefe de apoio 
Especializado - fG, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente ao pe-
ríodo aquisitivo 2021/2022, a ser usufruído a partir de 04.07 até 02.08.2022.
ii   - registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 02 de junho de 2022.
Maria iNeZ KLaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros

Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Protocolo: 808507

.

.

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 2022/186 

origem: PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2021 
objeto: contratação de Empresa Para Prestação de Serviço de locação de 
Veículos automotores Sem Motorista, Para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de abaetetuba-Pará. contratante: Prefeitura Municipal 
de abaetetuba/ fundo Municipal de Saúde. contratada: r & T Multi Serviços 
Eireli, cNPJ 23.188.924/0001-69. Valor Global: r$ 720.600,00 (setecentos e 
vinte mil e seiscentos reais). Vigência: 02/06/2022 à 31/05/2023. 
charles cezar tocantins de souza - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 808304

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 3° termo aditivo ao contrato nº 20210875. Processo licitató-
rio Tomada de Preços n° 2-005/2021. contrato nº 20210875. contratante: 
Prefeitura Municipal de Barcarena. contratado: T da c Soares Eireli cNPJ nº 
31.057.234/0001-07. objeto do3° Termo aditivo: prorrogação do prazo de 
execução por mais 30 dias corridos, contados a partir do dia 24 de maio de 
2022 até o dia 23 de junho de 2022. E prorrogação do prazo de vigência por 
mais 30 dias corridos, contados a partir do dia 22 de agosto de 2022 até o dia 
21 de setembro de 2022. fundamento legal: art. 57, § 1º,  inciso ii da lei 
federal nº 8.666/93. Barcarena/Pa. data: 23 de maio de 2022.
esPÉcie: 9° termo aditivo ao contrato nº 20190035. Processo licitatório 
Pregão Presencial n° 9-081/2018. contrato nº 20190035. contratante: Pre-
feitura Municipal de Barcarena. contratado: recicle Serviços de limpeza Eireli 
cNPJ nº 08.272.547/0001-58. objeto do9° Termo aditivo: reajuste do valor 
do contrato através da cláusula Nona do contrato n° 20190035. fundamento 
legal: art. 65, inciso ii “d” da lei federal nº 8-666/93. Barcarena/Pa. data: 
02 de junho de 2022.

Protocolo: 808307

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de terMo de aditiVo 

espécie: 9° termo aditivo ao contrato nº 20180459. Processo licitatório Pre-
gão Presencial n° 9-023/2018. contrato nº 20180459. contratante: Secreta-
ria Municipal de Saúde. contratado: regional Belém distribuidora de Produtos 
radiológicos ltda.cNPJ Nº 05.351.445/0001-30. objeto do9° Termo aditivo: a 
prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 214 (duzentos e quator-
ze) dias consecutivos, contados a partir do dia 14 de junho de 2022 até o dia 14 
de janeiro de 2023. fundamento legal: art. 57, § 1º,  inciso ii da lei federal nº 
8.666/93. Barcarena/Pa. data: 26 de maio de 2022.

Protocolo: 808310

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de terMo de aditiVo 

esPÉcie: Processo Licitatório tomada de Preços n° 2-003/2021. contrato 
nº 20210634. contratante: Secretaria Municipal de Educação. contratado: J V 
c ENGENHaria lTda.cNPJ Nº 26.392.692/0001-54. objeto do4° Termo adi-
tivo:a prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 90 (noventa) 
dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 24 de março de 2022 até 
o dia 22 de junho de 2022. E a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 
mais 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir do dia 22 de abril de 2022 
até o dia 22 de julho de 2022. fundamento legal: art. 57, §1º,  inciso ii da lei 
federal nº 8.666/93. Barcarena/Pa.data: 22 de abril de 2022.

Protocolo: 808313
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 013/2022

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, empresa: aUTo MEca-
Nica fENiX lTda, cNPJ/Mf: 40.743.909/0001-54, contrato administrativo 
nº. 165/2022, com o valor total de r$ 180.000,00; empresa: caSTaNHEi-
ra aUTo cENTEr PEÇaS E SErViÇoS lTda, cNPJ/Mf: 43.869.655/0001-03, 
contrato administrativo nº. 166/2022, com o valor total de r$ 100.000,00, 
aNE KEllY dE aNdradE 92538185220, cNPJ/Mf: 42.091.897/0001-56, 
contrato administrativo nº. 164/2022 com o valor total de r$ 37.750,00 e 
rS BiaNcardi EirEli - ME, cNPJ/Mf: 19.407.894/0001-67, cNPJ/Mf: com o 
valor total de r$ 110.000,00 oBJETo: Sistema de registro de Preços da admi-
nistração Pública Municipal para o futuro fornecimento de serviços mecânicos 
na frota de veículos e máquinas, para manutenção das atividades das secre-
tarias e fundos do município de Brasil Novo-Pa: foNTE dE rEcUrSoS: 2052,
2105,2106,2116,2149,2063,2064 e 33903900, ViGÊNcia doS coNTraToS: 
até 31/12/2022. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 20/05/2022 - or-
denador de despesas: Weder Makes carneiro - Prefeito Municipal 
de Brasil Novo.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 808317

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022

o Município de Brasil Novo, torna público a Homologação do procedimento 
licitatório em epigrafe, objeto: Seleção e contratação de pessoa jurídica do 
ramo pertinente para aquisição de equipamentos para o município de Brasil 
Novo, proveniente do Convenio Nº 14/2021 - SEDAP, conforme especificações 
contidas no Termo de referência, empresas: dElTa coMErcio dE VEicUloS 
lTda, cNPJ/Mf: 38.489.029/0001-51, com o valor total de r$ 145.000,00, 
Brasil Novo/Pa, 02 de JUNHo de 2022.

Weder MarKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 808318
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aVisos de LicitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 2/2022-052001 
a Presidente da comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Mu-
nicipal de Breves, comunica que no dia 22/06/2022, 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 
Preço, objetiva a contratação de Empresa Especializada Para a Execução dos 
Serviços de construção do Terminal Pesqueiro do Município de Breves/Pa, 
conforme convênio Nº 08/2022, firmado Entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento agropecuário E da Pesca - Sedap E a Prefeitura 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, Trans-
parência Municipal pelo sítio eletrônico: https://breves.pa.gov.br e no e-mail: 
cplbreves2021@gmail.com.  Gisele silva Valente - Presidente da cPL da 
PMB, FMas e FMMa.

toMada de PreÇo Nº 2/2022-052502 
o Presidente da comissão Permanente de Licitação da secretaria Mu-
nicipal de educação, comunica que no dia 21/06/2022, às 14:00 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 
Preço, objetiva a contratação de Empresa Especializada Para a Execução da 
obra de construção (conclusão) das creches Tipo c Proinfância: São Tomé 
E ivo Mainard, localizadas Na Zona rural do Município de Breves/Pa. o Edi-
tal 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: https://breves.pa.gov.br e no e-mail: cpledu-
caaobreves@gmail.com. theyd chrystian correa ribeiro - Presidente da 
cPL da FMe e FUNdeB.

Protocolo: 808320

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtratos 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 017/2022-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura E Eventual aquisição de Material de 
construção Em Geral, ferramentas E Equipamento de Proteção individual, 
para atender as necessidades da Prefeitura de cametá e suas Secretarias 
vinculadas. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. coNTraTo Nº 
1.PE.017/2022-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. cNPJ nº 
05.105.283/0001-50. contratada: a. S. Miranda comércio de alimentos E 
Serviços de Transporte Eireli, cNPJ nº 14.800.196/0001-03, Valor Total r$ 
1.107.054,32. Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Victor correa 
cassiano. coNTraTo Nº 2.PE.017/2022-PMc/Semed. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de 
Educação, cNPJ Nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. 
Val. Magist. fundeb cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: a. S. 
Miranda comércio de alimentos E Serviços de Transporte Eireli, cNPJ nº 
14.800.196/0001-03, Valor Total r$ 83.414,72. Vigência: 27/05/2022 a 
26/05/2023. ordenador: Enio de carvalho. coNTraTo Nº 3.PE.017/
2022-PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: a. S. Miranda 
comércio de alimentos E Serviços de Transporte Eireli, cNPJ nº 
14.800.196/0001-03, Valor Total r$ 61.515,50. Vigência: 27/05/2022 a 
26/05/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. coNTraTo Nº 4.PE.017/
2022-PMc/SEMaS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria 
Municipal de assistência Social. cNPJ nº 18.782.228/0001-46. contratada: a. 
S. Miranda comércio de alimentos E Serviços de Transporte Eireli, cNPJ nº 
14.800.196/0001-03, Valor Total r$ 16.830,87. Vigência: 27/05/2022 a 
26/05/2023. ordenador: Elane Pinto cassiano. coNTraTo Nº 5.PE.017/
2022-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. cNPJ nº 
05.105.283/0001-50. contratada: açaí atacarejo comércio Varejista de Mer-
cadorias Eireli, cNPJ nº 39.524.120/0001-23, Valor Total r$ 2.101.085,69. 
Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Victor correa cassiano. 
coNTraTo Nº 6.PE.017/2022-PMc/Semed. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação, 
cNPJ Nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. 
fundeb cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: açaí atacarejo 
comércio Varejista de Mercadorias Eireli, cNPJ nº 39.524.120/0001-23, Valor 
Total r$ 1.371.280,82. Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Enio 
de carvalho. coNTraTo Nº 7.PE.017/2022-PMc/SMS. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 
11.311.333/0001-58. contratada: açaí atacarejo comércio Varejista de Mer-
cadorias Eireli, cNPJ nº 39.524.120/0001-23, Valor Total r$ 650.740,63. Vi-
gência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. coN-
TraTo Nº 8.PE.017/2022-PMc/SEMaS. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/Secretaria Municipal de assistência Social. cNPJ nº 18.782.228/0001-
46. contratada: açaí atacarejo comércio Varejista de Mercadorias Eireli, cNPJ 
nº 39.524.120/0001-23, Valor Total r$ 131.404,55. Vigência: 27/05/2022 a 
26/05/2023. ordenador: Elane Pinto cassiano. coNTraTo Nº 9.PE.017/
2022-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. cNPJ nº 
05.105.283/0001-50. contratada: J. dos S. Trindade Eireli, cNPJ nº 
08.683.999/0001-22, Valor Total r$ 2.027.453,00. Vigência: 27/05/2022 a 
26/05/2023. ordenador: Victor correa cassiano. coNTraTo Nº 10.PE.017/
2022-PMc/Semed. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria 
Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação, cNPJ Nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb 
cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: J. dos S. Trindade Eireli, 
cNPJ nº 08.683.999/0001-22, Valor Total r$ 152.915,00. Vigência: 
27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Enio de carvalho. coNTraTo Nº 
11.PE.017/2022-PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Se-
cretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: J. dos 
S. Trindade Eireli, cNPJ nº 08.683.999/0001-22, Valor Total r$ 80.098,00. 
Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. coN-
TraTo Nº 12.PE.017/2022-PMc/SEMaS. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/Secretaria Municipal de assistência Social. cNPJ nº 18.782.228/0001-
46. contratada: J. dos S. Trindade Eireli, cNPJ nº 08.683.999/0001-22, Valor 
Total r$ 10.103,00. Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Elane 
Pinto cassiano. coNTraTo Nº 13.PE.017/2022-PMc. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá. cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratada: l. do o. 
Brito ltda, cNPJ nº 44.217.408/0001-95, Valor Total r$ 673.279,66. Vigên-
cia: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Victor correa cassiano. coNTra-
To Nº 14.PE.017/2022-PMc/Semed. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação, 
cNPJ Nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. 
fundeb cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: l. do o. Brito 
ltda, cNPJ nº 44.217.408/0001-95, Valor Total r$ 363.541,01. Vigência: 
27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Enio de carvalho. coNTraTo Nº 
15.PE.017/2022-PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Se-
cretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: l. do 
o. Brito ltda, cNPJ nº 44.217.408/0001-95, Valor Total r$ 222.004,84. Vi-
gência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. coN-
TraTo Nº 16.PE.017/2022-PMc/SEMaS. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/Secretaria Municipal de assistência Social. cNPJ nº 18.782.228/0001-
46. contratada: l. do o. Brito ltda, cNPJ nº 44.217.408/0001-95, Valor Total 
r$ 68.080,03. Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Elane Pinto 
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cassiano. coNTraTo Nº 17.PE.017/2022-PMc. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de cametá. cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratada: Norte Enterprise 
E Empreendimentos ltda, cNPJ nº 44.352.691/0001-68, Valor Total r$ 
1.156.197,54. Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Victor correa 
cassiano. coNTraTo Nº 18.PE.017/2022-PMc/Semed. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de 
Educação, cNPJ Nº 18.782.198/0001-78 E fundo Mun. desenv. Ens. fund. 
Val. Magist. fundeb cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: Nor-
te Enterprise E Empreendimentos ltda, cNPJ nº 44.352.691/0001-68, Valor 
Total r$ 174.670,25. Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Enio 
de carvalho. coNTraTo Nº 19.PE.017/2022-PMc/SMS. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-
58. contratada: Norte Enterprise E Empreendimentos ltda, cNPJ nº 
44.352.691/0001-68, Valor Total r$ 43.639,00. Vigência: 27/05/2022 a 
26/05/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. coNTraTo Nº 20.PE.017/
2022-PMc/SEMaS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria 
Municipal de assistência Social. cNPJ nº 18.782.228/0001-46. contratada: 
Norte Enterprise E Empreendimentos ltda, cNPJ nº 44.352.691/0001-68, Va-
lor Total r$ 1.784,65. Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Elane 
Pinto cassiano.  coNTraTo Nº 21.PE.017/2022-PMc. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá. cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratada: o. Moraes 
de Souza, cNPJ nº 04.364.486/0001-06, Valor Total r$ 799.187,62. Vigência: 
27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Victor correa cassiano. coNTraTo 
Nº 22.PE.017/2022-PMc/Semed. contratante: Prefeitura Municipal de came-
tá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação, cNPJ Nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb 
cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: o. Moraes de Souza, 
cNPJ nº 04.364.486/0001-06, Valor Total r$ 292.123,10. Vigência: 
27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Enio de carvalho. coNTraTo Nº 
23.PE.017/2022-PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Se-
cretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: o. 
Moraes de Souza, cNPJ nº 04.364.486/0001-06, Valor Total r$ 112.066,25. 
Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. coN-
TraTo Nº 24.PE.017/2022-PMc/SEMaS. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/Secretaria Municipal de assistência Social. cNPJ nº 18.782.228/0001-
46. contratada: o. Moraes de Souza, cNPJ nº 04.364.486/0001-06, Valor 
Total r$ 30.591,42. Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Elane 
Pinto cassiano. coNTraTo Nº 25.PE.017/2022-PMc. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá. cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratada: r. lopes 
Barra, cNPJ nº 63.885.768/0001-00, Valor Total r$ 2.919.652,33. Vigência: 
27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Victor correa cassiano. coNTraTo 
Nº 26.PE.017/2022-PMc/Semed. contratante: Prefeitura Municipal de came-
tá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação, cNPJ Nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb 
cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: r. lopes Barra, cNPJ nº 
63.885.768/0001-00, Valor Total r$ 645.829,15. Vigência: 27/05/2022 a 
26/05/2023. ordenador: Enio de carvalho. coNTraTo Nº 27.PE.017/
2022-PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: r. lopes Barra, 
cNPJ nº 63.885.768/0001-00, Valor Total r$ 265.269,37. Vigência: 
27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. coNTraTo Nº 
28.PE.017/2022-PMc/SEMaS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de assistência Social. cNPJ nº 18.782.228/0001-46. 
contratada: r. lopes Barra, cNPJ nº 63.885.768/0001-00, Valor Total r$ 
50.768,04. Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: elane Pinto 
cassiano. 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 052/2021-PMc. 
objeto: registro de Preços Para futura Eventual contratação de Empresa 
Especializada Em Fornecimento de Refeição (Tipo Marmitex), Lanche e Buffet, 
visando atender a Prefeitura Municipal de cametá. fundamento legal: lei 
federal nº 8.666/93. coNTraTo Nº 18.052/2021-PMc/SEMEd. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Mu-
nicipal de Educação, cNPJ Nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. 
fund. Val. Magist. fundeb cametá, cNPJ nº 31.480.157/0001-95. contrata-
da: A C A Wanzeler, CNPJ nº 04.524.196/0001-74, Valor Total R$ 39.530,00. 
Vigência: 13/05/2022 a 12/05/2023. ordenador: enio de carvalho.

Protocolo: 808323
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato  

iNeXiGiBiLidade Nº 016-2022 
coNtrato Nº 1804001-2022-iNX. Nº 6/2022-016 

contratante: Município de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: Hos-
pital oftalmologico do Pará com cNPJ nº 18.394.275/0001-12. objeto: con-
tratação de Pessoa Jurídica para executar os serviços médicos na área de 
oftalmologia para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de capanema/Pa. 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. data de assinatura: 18/04/2022.

Protocolo: 808325

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
decreto MUNiciPaL Nº 25/2022, de 21/05/2022

declara situação anormal caracterizada como “Situação de Emergência” a 
área do Município afetada pelas fortes chuvas intensas (coBradE: 1.3.2.1.4 
- conforme a Portaria n° 260, de 02 de fevereiro de 2022) ocorridas nos úl-
timos dias, especialmente no dia 20.05.2022 no Município de capitão Poço, 
e da outras providências, o Prefeito Municipal de capitão Poço, Estado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do Município, e;
coNSidEraNdo a lei Municipal nº 022 de 16 de fevereiro de 2018, que criou 
a coordenadoria Municipal de Proteção e defesa civil - coMPdEc;
coNSidEraNdo as chuvas intensas que atingem nos últimos dias a região do 
Município de capitão Poço/Pa, sede e especialmente na área rural, localidade 
das Vilas: Nazaré (fronteira com o Município de ourém); igarapé açu; igarapé 
Grande, carrapatinho; caxinguiua; Pacuís e região; Jacamim; Bom jardim; 
farol; arauaí; iacaiacá; acapú; Muriá; Jacaminzinho; Pico do arauaí; Sombri-
nha; Jararaca; Mucambo; caraparú de Baixa, causando diversos danos nas 
estradas e áres urbanas no interior do Município;
coNSidEraNdo que as fortes chuvas estão causando a destruição de es-
tradas, PoNTES e bueiros, provocando alagamentos etc., e em consequência 
obstruindo as rodovias municipais devido deslizamentos, interditando estra-
das municipais devido a grande quantidade de lama e água, causando sérios 
transtornos no território do Município de capitão Poço, colocando à população 
em risco, afetando a trafegabilidade das estradas vicinais e afetando a produ-
tividade das diversas lavouras cultivadas no Município;
coNSidEraNdo que a grande precipitação pluviométrica também conside-
rando a necessidade da colocação por parte do Poder Público de pessoal, 
espaços físicos, materiais, equipamentos, veículos e máquinas pesadas para 
atender, emergencialmente, a população atingida e o restabelecimento da 
normalidade;
coNSidEraNdo que os meios disponíveis e as estruturas existentes, assim 
como, os recursos financeiros do Município são insuficientes para reconduzir 
à situação a normalidade, dentro de um prazo razoável; e considerando a 
solicitação da coordenadoria Municipal de Proteção e defesa civil, relatando 
tais ocorrências;
coNSidEraNdo que nos termos de sua autonomia, promover a tudo quanto 
diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem estar de sua população, esta 
gestão é favorável à declaração de situação de emergência.
decreta:
art. 1º. fica declarada Situação de Emergência nas áreas do Município con-
tidas nas considerações acima, em virtude de desastres classificados como 
cHUVaS iNTENSaS (coBradE: 1.3.2.1.4 - conforme a Portaria n° 260, de 
02 de fevereiro de 2022).
art. 2º. autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem 
sob a coordenação da coordenadoria Municipal de defesa civil - coMdEc, nas 
ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.
art. 3º. autoriza-se a convocação de voluntários, caso seja necessário, para 
reforçar as ações de resposta ao desastre.
art. 4º. de acordo com o estabelecido nos incisos Xi e XXV, do artigo 5º, da 
constituição federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes 
de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desas-
tres, em caso de risco iminente, a:
i - penetrar nas casas ou localidades rurais, para prestar socorro ou para 
determinar a pronta evacuação das mesmas;
ii - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam 
provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, ins-
talações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao 
proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos 
à mesma.
Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade 
administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a seguran-
ça global da população.
art. 5º. de acordo com o inciso iV, do artigo 24, da lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sem prejuízo das restrições da lei complementar n.º 101, 
de 04 de maio de 2000, em situação de emergência, se necessário, ficam 
dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às 
atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras re-
lacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam 
ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos 
e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a 
prorrogação dos contratos.
art. 6º. de acordo com o artigo 167, § 3º da constituição federal, é admitida 
ao Poder Público em situação de emergência ou estado de calamidade pública 
a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e 
urgentes.
art. 7º. de acordo com a lei n.° 101, de 04 de maio de 2000, ao estabele-
cer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal, fica permitido o abrandamento de prazos ou de limites por ela fixados, 
conforme seu artigo 65, se reconhecida a situação de emergência ou estado 
de calamidade pública.
art. 8º. de acordo com o artigo 4º, § 3º, inciso i, da resolução n.º 369, de 28 
de março de 2006, do conselho Nacional do Meio ambiente (coNaMa), que 
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dispõe sobre os casos excepcionais, tem-se uma exceção para a solicitação de 
autorização de licenciamento ambiental em áreas de preservação permanen-
te, nos casos de atividades de defesa civil, de caráter emergencial.
art. 9º - as disposições contidas neste decreto se aplicam ao Município de ca-
pitão Poço, ZoNaS UrBaNaS E rUraiS, BEM coMo a SEdE do MUNicÍPio.
art. 10º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de capitão Poço/
Pa, em 21 de maio de 2022. João Gomes de Lima - Prefeito Municipal 
de capitão Poço.

Protocolo: 808327

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia N° 001/2022/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal de 
Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada 
pela Portaria n.° 793/22 de 09/05/2022, com sede à av. Barão do rio Branco, 
n.° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade concorrência sob o critério de jul-
gamento “menor preço global” para contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de restauração rodoviária da Pa-136 a agrovila 
de Macapazinho, numa extensão de 10,30 km, neste Município de casta-
nhal/Pará. a sessão pública desta concorrência será realizado no auditório 
da Secretaria Municipal de indústria e comércio/SEMicS localizada na av. 
altamira, n.° 850, Bairro: Nova olinda, neste Município de castanhal/Pará no 
dia 21/07/2022, às 09:00 horas. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos se 
dará pelo seguinte e-mail: licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br. o edital es-
tará disponível pelo site: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-contratos-e-convenios, www.tcm.pa.gov.br/geo-obras cidadão ou 
através do e-mail acima identificado. sílvio roberto Monteiro dos santos 
- Presidente da cPL.

Protocolo: 808328

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte de cUrioNÓPoLis
eXtrato do coNtrato Nº 20220035       

origem: Pregão eletrônico srP Nº 011/2021 - contratante: fundo Muni-
cipal de Meio ambiente - contratada: M r Sandes Eireli - objeto: aquisição de 
materiais didáticos e expedientes para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente - Valor total: r$2.429,70 (dois mil, quatrocentos 
e vinte e nove reais e setenta centavos) - Vigência: 17 de janeiro de 2022 a 
31 de dezembro de 2022 - data da assinatura: 17 de janeiro de 2022.

secretaria MUNiciPaL de FiNaNÇas de cUrioNÓPoLis
eXtrato do coNtrato Nº 20220163       

origem: Pregão eletrônico srP Nº 011/2021 - contratante: Secretaria 
Municipal de finanças - contratada: M r Sandes Eireli - objeto: aquisição de 
materiais didáticos e expedientes para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de finanças - Valor total: r$3.304,20 (três mil, trezentos e quatro 
reais e vinte centavos) - Vigência: 17 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro 
de 2022 - data da assinatura: 17 de janeiro de 2022.

Protocolo: 807774

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE DOM ELISEU

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
adesÃo a ata de reGistro de 

PreÇos Nº a02/2022-cPL/seMUs
a secretária Municipal de saúde de dom eliseu, no uso de suas atribui-
ções, homologa a licitação: Processo administrativo n° 00180401/22, atuan-
do na modalidade: adesão nº a02/2022-cPl. objeto: adESÃo a aTa dE rE-
GiSTro dE PrEÇoS N° 039/2022-fMS, rElaTiVa ao PrEGÃo ElETrÔNico 
Para rEGiSTro dE PrEÇoS N° 081/2021-cEl/SEVoP/PMM, rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE TESTES, ViSaNdo a rEaliZaÇÃo 
dE EXaMES dE BioQUÍMica, UriaNáliSE, coaGUlaÇÃo, GaSoMETria, 
iMUNoloGia, HorMÔNioS E HEMaToloGia, coM forNEciMENTo dE TU-
BoS E SEriNGaS Para GaSoMETria EQUiValENTE ÀS NEcESSidadES do 
QUaNTiTaTiVo dE EXaMES, coM cESSÃo dE rEaGENTES E USo dE aParE-

lHoS aUToMaTiZadoS E SEMi-aUToMaTiZadoS No rEGiME dE coModa-
To Para SErEM UTiliZadoS Na rEdE HoSPiTalar, UNidadES E cENTroS 
dE SaÚdE do MUNicÍPio dE doM EliSEU-Pa, Empresa: orToMEdica diS-
TriBUidora dE ProdUToS orToPEdicoS E HoSPiTalarES lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 14.229.621.0001-56, no valor total r$ 6.795.590,00 
(Seis milhões, Setecentos e noventa e cinco mil e quinhentos e noventa re-
ais). data da Homologação: 23/05/2022. Luís Lima de araújo - secretário 
Municipal de saúde de dom eliseu /Pa

Protocolo: 808332

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de retiFicaÇÃo de editaL
o PresideNte da coMissÃo PerMaNeNte de LicitaÇÃo da Pre-
FeitUra MUNiciPaL de GoiaNÉsia do ParÁ, no uso de suas atribui-
ções legais, aViSa aos interessados que devido a recomendação do Tribunal 
de contas dos Municípios, não serão exigidos os documentos constantes no 
item 5.8, alíneas “c” e “d”, do Edital da ToMada dE PrEÇo Nº TP 01/2022-
PMGP.  o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no portal da trans-
parência do Município de Goianésia do Pará, Mural de licitações - TcM/Pa, 
E-mail, cplpmgp@gmail.com - Marcio anderson costa e souza - Presi-
dente da cPL.

Protocolo: 808334

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-aÇU
aVisos de HoMoLoGaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 003/2022 
a Prefeitura Municipal de igarapé-açu, resolve homologar a tomada 
de Preços nº 003/2022. objeto: contratação de empresa para reforma e 
adequação da Escola Estadual de Ensino fundamental do curi na zona rural 
do município de Igarapé-Açu, conforme o convênio nº 019/2022, firmado en-
tre a Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura Municipal de igarapé-a-
çu, em favor da empresa: comercio E Serviço de construção Estrela Eireli, 
cNPJ nº 06.131.522/0001-09, no valor de r$ 1.358.344,96 (um milhão e 
trezentos e cinquenta e oito mil e trezentos e quarenta e quatro reais e no-
venta e seis centavos).

toMada de PreÇos Nº 004/2022 
a Prefeitura Municipal de igarapé-açu, resolve homologar a tomada 
de Preços nº 004/2022. objeto: contratação de empresa para reforma e 
adequação da Escola Estadual de Ensino fundamental antônio alves ramos, 
localizada na zona rural do Município de igarapé-açu, conforme o convenio 
nº 018/2022, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e a Prefei-
tura Municipal de igarapé-açu, em favor da empresa: comercio E Serviço 
de construção Estrela Eireli, cNPJ nº 06.131.522/0001-09, no valor de r$ 
1.999.369,89 (um milhão e novecentos e noventa e nove mil e trezentos e 
sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

toMada de PreÇos Nº 005/2022. 
a Prefeitura Municipal de igarapé-açu, resolve homologar a tomada 
de Preços nº 005/2022. objeto: contratação de empresa para reforma, 
adequação e ampliação da Escola Municipal de Ensino fundamental João Ba-
tista de Moura carvalho, localizada no Município de igarapé-açu/Pa, conforme 
o convenio 020/2022-SEDUC, firmado entre a Secretaria de Estado de Educa-
ção e a Prefeitura Municipal de igarapé-açu, em favor da empresa: M. r. Ma-
tias da Silva ltda, cNPJ nº 36.448.049/0001-59, no valor de r$ 3.183.095,92 
(três milhões e cento e oitenta e três mil e noventa e cinco reais e noventa e 
dois centavos); Normando Menezes de souza - Prefeito.

Protocolo: 808339

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022 srP 
objeto: registro de Preços para futura e Eventual aquisição de Urnas fúne-
bres, translado e paramentação para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de assistência Social do Municipio de irituia/Pa. data da sessão: 
20/06/2022 horário: 10h00min. local: www.portaldecompraspublicas.com.
br. samilly Lima - Pregoeira

Protocolo: 808341
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..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JURUTI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JUrUti
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

coNcorrÊNcia 001/2022 
o secretário Municipal de infraestrutura de Juruti/Pa, no uso de suas 
atribuições legais, resoLVe: com fundamento no inciso Vi, do art. 43, 
da lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme o que consta do 
Processo nº 00220402/22, HoMoloGar o procedimento licitatório na moda-
lidade concorrência Pública n° 001/2022, tipo menor preço, cujo o objeto é 
a “contratação de empresa especializada para a construção do Estádio Muni-
cipal de Juruti, em atendimento ao convênio FDE nº 010/2022 firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Juruti e a Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração, conforme condições previstas no termo de referência e seus 
anexos, que integram o edital” e adJUdicar o objeto licitado em favor da 
empresa THrEE SErVicE SolUÇÕES EirEli cNPJ n° 14.839.089/0001-99, 
pela proposta mais vantajosa para essa Prefeitura Municipal no valor global 
de r$ 4.577.760,44 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, se-
tecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos). Marcelo de souza 
Pereira - secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 808343

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2022 
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
do ramo pertinente para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e 
não perecíveis, água mineral e guloseimas (balas, goma de mascar, pirulitos,  
pipocas, refrigerantes e bombons), para atender as necessidades da prefei-
tura  (gabinete/secretarias) e fundos municipais do município de Magalhães 
Barata/Pa. abertura: 15/06/2022 às 10h00min. Portal de compras públicas 
(https://www.portaldecompraspublicas.com.br/).
Pregoeiro: Lauro souza da silva.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 005/2022
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa(s) 
para fornecimento materiais de higiene e limpeza, materiais descartáveis e 
materiais de consumo diversos, para atendera prefeitura municipal de Maga-
lhães barata e os seus respectivos fundos municipais. abertura: 17/06/2022 
às 10h00min. Portal de compras públicas (https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br/).
Pregoeiro: Lauro souza da silva

Protocolo: 808344

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARABÁ

.

                  PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato do coNtrato Nº 047/2022-ssaM
extrato do contrato Nº 047/2022-ssaM. Processo administrativo Nº 
21.587/2021-PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 128/2021-cPl/PMM, ata 
de registro de Preços Nº 008/2022-cPl/PMM. referente à aQUiSiÇÃo dE 
PNEUS, ProTETorES E cÂMaraS dE ar, Para UTiliZaÇÃo Na froTa dE 
VEÍcUloS do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM, 
firmado entre o SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM 
e a empresa MaTEUS coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS lTda, cNPJ sob o 
Nº 14.737.889/0001-07, Valor Global: r$ 684.915,00 (seiscentos e oitenta 
e quatro mil novecentos e quinze reais). Período de Vigência: o presente 
contrato terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários. dotação orçamentária: 15.452.0020.2.126 opera-
cionalização dos Serviços Urbanos. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Ma-
terial de consumo. Marabá Pa,31 de maio de 2022. Múcio eder andalécio 
- diretor Presidente

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato do coNtrato Nº 046/2022-ssaM
extrato do contrato Nº 046/2022-ssaM. Processo administrativo Nº 
8.262/2022-PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 031/2022-cEl/SEVoP/PMM, 
ata de registro de Preços Nº 053/2022-cEl/SSaM/PMM. referente à rEGiS-
Tro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo 
TiPo MarMiTEX, coNforME coNdiÇÕES, Para aTENdEr aS NEcESSida-
DES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM, firma-

do entre o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM e a 
empresa SaBor do cHEff coMÉrcio dE aliMENToS EirEli, cNPJ sob o 
Nº 26.773.597/0001-09, Valor Global: r$ 624.525,00 (seiscentos e vinte e 
quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais). Período de Vigência: o presente 
contrato terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários. dotação orçamentária: 15.452.0001.2.127 Manuten-
ção Serviços de Saneamento ambiental de Marabá. Elemento de despesa: 
3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica. Marabá Pa, 23 de 
maio de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 808345

eXtrato do PriMeiro terMo de aditiVo 
ao coNtrato Nº 080/2022-seMed/PMM 

Processo Licitatório nº. 29.973/2021-PMM, tomada de Preços nº 002/2022-
ceL/seVoP/PMM. objeto do contrato original: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa E aMPlia-
ÇÃo da acESSiBilidadE da EMEf SÃo PEdro, Na Vila SÃo PEdro, ZoNa 
rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. objeto do aditivo: adicionar novos 
itens qualitativos a planilha do contrato original nº 080/2022-SEMEd/PMM 
em aproximadamente 35,7079%, correspondente a r$ 50.150,00 (cinquenta 
mil, cento e cinquenta reais), totalizando o valor do aditivo em r$ 50.150,00 
(cinquenta mil, cento e cinquenta reais), tornando o valor total acumulado 
do contrato em r$ 190.595,23 (cento e noventa mil quinhentos e noventa e 
cinco reais e vinte e três centavos). contratada: GalVÃo E SilVESTrE ENGE-
NHaria lTda. cNPJ: 28.926.233/0001-39. assinatura: 31/05/2022. Marilza 
de oliveira Leite - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 808350

aViso de reVoGaÇÃo
Processo Nº 8.901/2022-PMM 

coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE ViNTE 
cHafariZES PÚBlicoS No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. o Secretário Munici-
pal de obras, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 
49, caput, da lei nº 8.666/93, por interesse da administração, resolve: revo-
gar em todos os seus termos o ProcESSo Nº 8.901/2022-PMM, coNViTE Nº 
002/2022-cEl/SEVoP/PMM. Marabá/Pa, 01 de junho de 2022. Fabio cardoso 
Moreira - secretário.

Protocolo: 808363

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato de terMo de aNUÊNcia
terMo de aNUÊNcia Para eXteNsÃo do PraZo de eXecUÇÃo coN-
tratUaL. Declaramos para os devidos fins, que estamos de acordo com a 
solicitação de extensão de prazo de execução do contrato nº 058/2021-SSaM, 
por mais 60 (sessenta) dias, protocolado pela empresa airES arQUiETETU-
ra E ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ Nº 03.272.575/0001-51, esten-
dendo-se até o dia 16 de agosto de 2022, alterando, com isso, o cronograma 
físico financeiro do Processo Administrativo Nº 16.126/2021-PMM, realizado 
na modalidade Tomada de Preços nº 036/2021-cEl/SEVoP/PMM cujo obje-
to é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS 
SErViÇoS dE ilUMiNaÇÃo da PiSTa dE caMiNHada do rESidENcial 
NoVo ProGrESSo, localiZado Na ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio dE Ma-
raBá-Pa. Marabá-Pa, 10 de maio de 2022. Múcio eder andalécio - diretor 
Presidente.

Protocolo: 808359

eXtrato do 1° terMo aditiVo de VaLor a os 02/2021 
referente ao contrato n° 5900074692 entre a ValE e a fccM, objeto: 
execução das avaliações arqueológicas em cavidades do corpo S11 a, em 
Serra Sul, Serra de carajás/Pa em continuidade ao processo no iPHaN n° 
01450.002834/2019-31 valor para os serviços da oS r$ 162.084,49. assi-
nado em 25/05/2022.

Protocolo: 808355

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 218/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 29.825/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 089/2021-cEl/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços Nº 034/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição 
de peças de reposição para motos, para atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP Empresa: laVor E PiaGNo 
coMErcio dE PEÇaS lTda inscrita sob o cNPJ 02.406.921/0001-84; valor 
r$ 29.601,35 (vinte e nove mil, seiscentos e um reais e trinta e cinco centa-
vos), assinatura 18/04/2022 Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Morei-
ra, secretário de obras.

Protocolo: 808369

eXtrato de coNtrato Nº 111/2022-seMed/PMM 
Processo nº 4.370/2022/PMM, Pregão Presencial (srP) Nº 023/2022/
ceL/seVoP/PMM, objeto: registro de preços para eventual prestação de 
serviços em forro em PVc, com fornecimento de material, visando o atendi-
mento nas unidades da rede pública de ensino e da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMEd e corretivas na Secretaria Municipal de Educação - SE-
MEd e unidades vinculadas, Empresa: Jc alves de Souza & cia. lTda EPP, 
cNPJ Nº 07.367.453/0001-08, Valor: r$ 47.827,00 (quarenta e sete mil, oi-
tocentos e vinte e sete reais), recursos: Erário Municipal. início da Vigência: 
11/05/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite 
- secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.
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eXtrato de coNtrato Nº 109/2022-seMed/PMM 
Processo nº 4.370/2022/PMM, Pregão Presencial (srP) Nº 023/2022/
ceL/seVoP/PMM, objeto: registro de preços para eventual prestação de 
serviços em serralheria, com fornecimento de material, visando o atendimen-
to nas unidades da rede pública de ensino e da Secretaria Municipal de Educa-
ção - SEMEd e corretivas na Secretaria Municipal de Educação - SEMEd e uni-
dades vinculadas, Empresa: S & a impactus construção de Edifícios, Soluções 
e Serviços EirEli, cNPJ Nº 05.423.002/0001-07, Valor: r$ 341.850,00 (tre-
zentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais), recursos: Erário 
Municipal. início da Vigência: 11/05/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. 
Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 110/2022-seMed/PMM 
Processo nº 4.370/2022/PMM, Pregão Presencial (srP) Nº 023/2022/
ceL/seVoP/PMM, objeto: registro de preços para eventual prestação de 
serviços em vidraçaria, com fornecimento de material, visando o atendimento 
nas unidades da rede pública de ensino e da Secretaria Municipal de Educação 
- SEMEd e corretivas na Secretaria Municipal de Educação - SEMEd e uni-
dades vinculadas, Empresa: athenas comércio atacadista, Empreendimento 
serviços e incorporação EirEli, inscrita no cNPJ sob o Nº 23.378.600/0001-
93, Valor: r$ 228.655,00 (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta 
e cinco reais), recursos: Erário Municipal. início da Vigência: 11/05/2022. 
Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária 
Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 808370

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 8.261/2022-PMM, PreGÃo PreseNciaL Nº 028/2022 
-ceL/seVoP/PMM, referente à rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE TiNTaS dE corES diVErSaS E MaTErial Para PiNTUra, 
dESTiNadoS a SUPrir aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMEN-
To aMBiENTal dE MaraBá - SSaM Empresa: NoSSa TErra MaTEriaiS 
dE coNSTrUÇÃo lTda cNPJ N° 83.927.574/0001-37, Valor Global: r$ 
243.240,00 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e quarenta reais). Situa-
ção: HoMoloGado. Publique-se o resultado do processo em tela que seja ela-
borado, atendendo ao princípio da vinculação ao instrumento convocatória de 
acordo com a lei de licitações, o competente coNTraTo adMiNiSTraTiVo e 
convoque a vencedora do referido certame para celebrá-lo. Marabá-Pa, 01 de 
junho de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 808366

coNtrato adMiNistratiVo Nº 276/2022-FMs/PMM
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais 
município de Marabá - Pá. Empresa: iNoVaMEd HoSPiTalar lTda, inscrita 
no cNPJ sob n° 12.889.035/0001-02, Valor:  r$ 23.117,50 (Vinte e três mil, 
cento e dezessete reais e cinquenta centavos). dotação orçamentaria: 10 
303 0012 2.049 Manutenção Programa farmácia Básica, 10 302 0012 2.055 
atenção Média e alta complexidade -Mac/SiH, 10 303 0012 2.061 demandas 
Judiciais da assistência, elemento de despesas: Material de consumo. daTa 
da aSSiNaTUra 10 de maio de 2022. Luciano Lopes dias - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 274/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais 
município de Marabá - Pá. Empresa: HoSPiTalia diSTriBUidora dE MEdi-
caMENToS EirEli - EPP, inscrita no cNPJ sob n°19.917.154/0001-70, Valor:  
r$ 29.800,80 (Vinte e nove mil, oitocentos reais e oitenta centavos). dotação 
orçamentaria: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/
SiH, 10 303 0012 2.049 Manutenção Programa farmácia Básica, Elemento 
de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 10 
de maio de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde 
de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 271/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais 
município de Marabá - Pá. Empresa: HM cirÚrGica lTda, inscrita no cNPJ 
sob n° 30.981.531/0001-73, Valor:  r$ 386.200,00 (Trezentos e oitenta e 
seis mil e duzentos reais). dotação orçamentaria:10 303 0012 2.049 Manu-
tenção Programa farmácia Básica, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta 
complexidade -Mac/SiH Elemento de despesas: Material de consumo. daTa 
da aSSiNaTUra 10 de maio de 2022. Luciano Lopes dias - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 270/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo Nº 24.224/2021-PMM autuado na moda-
lidade, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL /PMM. objeto do 
contrato: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medi-
camentos controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e 
hospitais do município de Marabá-Pa. Empresa: EXclUSiVa diSTriBUidora 
dE MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob nº14.905.502/0001-76, Va-
lor: r$363.742,12(Trezentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e 
dois reais e doze centavos). dotações orçamentárias: 10 303 0012 2.049 

Manutenção Programa farmácia Básica, 10 301 0012 2.051 atenção Básica 
Prisional, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade -Mac/SiH, 
10 303 0012 2.061 demandas Judiciais da assistência farmacêutica Especiali-
zada, Elemento de despesas: Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 18 
de maio de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde 
de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 253/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais 
do município de Marabá-Pá. Empresa: ErEfarMa ProdUToS Para SaÚdE 
EirEli, inscrita no cNPJ sob n°15.439.366/0001-39, Valor: r$254.414,80 
(duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta 
centavos). dotação orçamentaria: 10 303 0012 2.049 Manutenção Programa 
farmácia Básica, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade 
-Mac/SiH Elemento de despesas, 10 301 0012 2.051 atenção Básica Pri-
sional, 10 303 0012 2.061 demandas Judiciais da assistência farmacêutica 
Especializada. daTa da aSSiNaTUra 12 de maio de 2022. Luciano Lopes 
dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 271/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais mu-
nicípio de Marabá - Pá. Empresa: Elfa MEdicaMENToS S.a, inscrita no cNPJ 
sob n° 09.053.134/0001-45, Valor:  r$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e 
quatrocentos reais). dotação orçamentaria: 10 302 0012 2.055 atenção Mé-
dia e alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 0012 2.051 atenção Básica Pri-
sional, 10 303 0012 2.049 Manutenção Programa farmácia Básica, Elemento 
de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 10 
de maio de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde 
de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 264/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais do 
município de Marabá-Pá. Empresa: droGafoNTE lTda, inscrita no cNPJ sob 
n° 08.778.201/0001-26, Valor: r$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oito-
centos e reais). dotação orçamentaria: 10 302 0012 2.055 atenção Média e 
alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 0012 2.051 atenção Básica Prisional, 
10 303 0012 2.049 Manutenção Programa farmácia Básica, Elemento de des-
pesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 12 de maio 
de 2022. luciano lopes dias - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 251/2022-fMS/PMM, Processo administra-
tivo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SrP) 
Nº 134/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição parcelada de medica-
mentos farmácia básica e medicamentos controlados, para atendimento das 
unidades básicas de saúde e hospitais do município de Marabá-Pá. Empresa: 
dMc diSTriBUidoraS, coMErcio dE MEdicaMENToS EirEli, inscrita no 
cNPJ sob n°16.970.999/0001-31, Valor: r$ 77.047,50 (Setenta e sete mil, 
quarenta e sete reais e cinquenta centavos). dotação orçamentaria: 10 302 
0012 2.055 atenção Média e alta complexidade -Mac/SiH, elemento de des-
pesas: Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 13 de maio de 2022. 
Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 269/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais 
município de Marabá - Pá. Empresa: dl HoSPiTalar diSTriBUidora dE 
MEdicaMENTo lTda, inscrita no cNPJ sob n° 09.053.134/0001-45, Valor:  
r$ 1.172.154,65 ((Hum milhão cento e setenta e dois mil cento e cinquenta 
e quatro reais e sessenta e cinco centavos). dotação orçamentaria: 10 303 
0012 2.049 Manutenção Programa farmácia Básica, 10 302 0012 2.055 aten-
ção Média e alta complexidade -Mac/SiH , 10 303 0012 2.061 demandas 
Judiciais da assistência farmacêutica Especializada Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 10 de maio de 
2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 252/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na moda-
lidade, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do 
contrato: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medi-
camentos controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e 
hospitais município de Marabá - Pá. Empresa: dl diSTriBUidora dE MEdi-
caMENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob n°31.556.536/0001-11, Valor:  r$ 
23.940,00(Vinte e três mil novecentos e quarenta reais). dotação orçamenta-
ria: 10 303 0012 2.049 Manutenção Programa farmácia Básica- 10 302 0012 
2.055 atenção Média e alta complexidade - Elemento de despesas: Material 
de consumo. daTa da aSSiNaTUra 13 de maio de 2022. Luciano Lopes 
dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 272/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais 
município de Marabá - Pá. Empresa: diSTriBUidora Vida lTda, inscrita no 
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cNPJ sob n°03.460.198/0001-84, Valor: r$ 245.250,00(duzentos e quarenta 
e cinco mil, duzentos e cinquenta reais). dotação orçamentaria: 10 303 0012 
2.049 Manutenção Programa farmácia Básica, 10 305 0012 2.050 atenção Vi-
gilância e Saúde Epidemiológica, 10 301 0012 2.051 atenção Básica Prisional, 
10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade -Mac/SiH Elemento 
de despesas: Material de consumo daTa da aSSiNaTUra 17 de maio de 
2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 263/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais 
município de Marabá - Pá. Empresa: diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar 
EirEli, inscrita no cNPJ sob n° 09.053.134/0001-45, Valor:  r$ 5.997,00 
(cinco mil, novecentos e noventa e sete reais). dotação orçamentaria: 10 302 
0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Elemento de des-
pesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 11 de maio 
de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 315/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo Nº 24.224/2021-PMM autuado na moda-
lidade, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do 
contrato: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medi-
camentos controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e 
hospitais do município de Marabá-Pa. Empresa: criSTalfarMa coMErcio 
rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda, inscrita no cNPJ sob 
nº21.595.464/0001-68, Valor: r$ 213.740,00(duzentos e treze mil, setecen-
tos e quarenta reais). dotações orçamentárias: 10 303 0012 2.049 Manuten-
ção Programa farmácia Básica- 10 301 0012 2.051 atenção Básica Prisional- 10 
302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade-Mac/SiH, 10 302 0012 
2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente - SaMU 192Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 27 de maio de 2022. 
Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 280/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais 
município de Marabá - Pá. Empresa: coNQUiSTa diSTriBUidora dE MEdi-
caMENToS E ProdUToS HoSP, inscrita no cNPJ sob n°12.418.191/0001-95, 
Valor:  r$ 1.425.00 (Um mil, quatrocentos e vinte cinco reais). dotação orça-
mentaria: 10 303 0012 2.049 Manutenção Programa farmácia Básica. daTa 
da aSSiNaTUra 12 de maio de 2022. Luciano Lopes dias - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 275/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais do 
município de Marabá-Pá. Empresa: coMErcial MoSTaErT lTda, inscrita no 
cNPJ sob n° 11.563.145/0001-17, Valor: r$ 326.781,00 (Trezentos e vinte 
seis mil, setecentos e oitenta e um reais). dotação orçamentaria: 10 302 0012 
2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 13 de maio de 2022. 
Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 284/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224 /2021-PMM autuado na modali-
dade, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais do 
município de Marabá-Pá. Empresa: ciMEd iNdÚSTria dE MEdicaMENToS 
lTda, inscrita no cNPJ sob n°02.814.497/0007-00, Valor: r$ 22.875,00(Vin-
te e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais). dotação orçamentaria: 10 
303 0012 2.049 Manutenção Programa farmácia Básica, , 10 301 0012 2.051 
atenção Básica Prisional, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexi-
dade -Mac/SiH Elemento de despesas: Material de consumo. daTa da aSSi-
NaTUra 17 de maio de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal 
de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 317/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais do 
município de Marabá-Pá. Empresa: arMaZÉM doS MEdicaMENToS, inscrita no 
cNPJ sob n°27.718.661/0001-03, Valor: r$ 589.205,70(Quinhentos e oitenta 
e nove mil, duzentos e cinco reais e setenta centavos). dotação orçamen-
taria: 10 303 0012 2.049 Manutenção Programa farmácia Básica, 10 302 
0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente -SaMU 192 e 10 302 0012 
2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH. Elemento de despesa: 
3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 26 de maio de 2022. 
Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 266/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais mu-
nicípio de Marabá - Pá. Empresa: adl MEd coMErcio dE MEdicaMENToS 

ldTa, inscrita no cNPJ sob n°31.097.402/0001-80, Valor:  r$25.685,00 (Vin-
te e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais). dotação orçamentaria: 10 
302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 303 0012 
2.049 Manutenção Programa farmácia Básica, 10 303 0012 2.061 demandas 
Judiciais da assistência farmacêutica Especializada Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 10 de maio de 
2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 286/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais 
município de Marabá - Pá. Empresa: Pdl NETo coMErcio aTacadiSTa dE 
MEdicaMENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob n°30.571.825/0001-27, Valor:  
r$77.733,60 (Setenta e sete mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta 
centavos). dotação orçamentaria: 10 303 0012 2.049 Manutenção Programa 
farmácia Básica- 10 301 0012 2.051 atenção Básica Prisional-10 302 0012 
2.055 atenção Média e alta complexidade -Mac/SiH Elemento de despesas: 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 13 de maio de 2022. 
Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 305/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo Nº 24.224/2021-PMM autuado na modali-
dade, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais do 
município de Marabá-Pa. Empresa: ParaMEd diSTriBUidora dE MEdi-
caMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 16.647.278/0001-95, Valor: r$ 
54.174,50(cinquenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta 
centavos). dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH, 10 303 0012 2.049 Manutenção Programa farmá-
cia Básica, 3.3.90.30.00 Material de consumo, 10 301 0012 2.051 atenção 
Básica Prisional, 3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado, 10 302 
0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente -SaMU 192, Elemento de 
despesas: Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 26 de maio de 2022. 
Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 279/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais do 
município de Marabá-Pá. Empresa: MEdcoM EirEli, inscrita no cNPJ sob 
n°22.635.117/0001-05, Valor: r$31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos 
reais). dotação orçamentaria: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta com-
plexidade -Mac/SiH, elemento de despesas: Material de consumo. daTa da 
aSSiNaTUra 13 de maio de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Muni-
cipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 278/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: 
aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos con-
trolados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais muni-
cípio de Marabá - Pá. Empresa: Mdf diSTriBUidora dE ProdUToS farMa-
cEUTicoS E HoSPiTalarES EirEli, inscrita no cNPJ sob n°07.768.887/0001-
01, Valor:  r$ 81.393,00 (oitenta e um mil, trezentos e noventa e três reais). 
dotação orçamentaria: 10 303 0012 2.049 Manutenção Programa farmácia 
Básica, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade -Mac/SiH, 10 
303 0012 2.061 demandas Judiciais da assistência elemento de despesas: 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 12 de maio de 2022. 
Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 272/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais 
município de Marabá - Pá. Empresa: J dE r l ParriÃo, inscrita no cNPJ sob 
n°04.340.683/0001-87, Valor: r$93.950,00 (Noventa e três mil, novecentos 
e cinquenta reais). dotação orçamentaria: 10 303 0012 2.049 Manutenção 
Programa farmácia Básica, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de 
consumo. daTa da aSSiNaTUra 16 de maio de 2022. Luciano Lopes dias 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 277/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos con-
trolados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais município 
de Marabá - Pá. Empresa: iNSTrUMEd iNSTrUMENToS MEdicoS HoSPiTala-
rES EirEli, inscrita no cNPJ sob n°32.137.731/0001-70, Valor:  r$309.158,80 
(Trezentos e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). dotação 
orçamentaria: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/
SiH, 10 301 0012 2.051 atenção Básica Prisional, 10 303 0012 2.049 Manu-
tenção Programa farmácia Básica, 10 303 0012 2.061 demandas Judiciais da 
assistência farmacêutica Especializada Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 12 de maio de 2022. Luciano 
Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 318/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo Nº 24.224/2021-PMM autuado na modali-
dade, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais do 
município de Marabá-Pa. Empresa: HiPErfar MaTEriaiS HoSPiTalarES E 
MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 36.028.477/0001-22, Valor: 
r$345.411,52(Trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais 
e cinquenta e dois centavos). dotações orçamentárias: 10 301 0012 2.051 
atenção Básica Prisional e 2.055 atenção Média e alta complexidade -Mac/
SiH. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aS-
SiNaTUra 25 de maio de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Munici-
pal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 320/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.292/2021-PMM, autuado na modali-
dade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 123/2021-cPL/PMM. oBJETo: 
contratação de farmácia, drogaria ou empresa especializada para fornecimen-
to de medicamentos das demandas judiciais, demandas espontâneas excep-
cionais, especializadas e outras. Empresa: PaSSaMaNi ToSo coMÉrcio dE 
MEdicaMENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 21.743.518/0001-95. Va-
lor: r$ 1.205.079,89 (Um milhão, duzentos e cinco mil, setenta e nove reais 
e oitenta e nove centavos). com uso das dotações orçamentárias: 10 303 
0012 2.061 demandas Judiciais da assistência farmacêutica Especializada, 
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNa-
TUra: 31 dE Maio dE 2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal 
de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 808373

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao PreGÃo (srP) Nº 021/2022-ceL/
seVoP/PMM - PreseNciaL, Processo n° 5.243/2022-PMM objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para for-
NEciMENTo dE rEfEiÇÕES (TiPo MarMiTEX), Para aTENdEr a SEcrETa-
ria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP -PMM, 
conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado as empresas: G 
M fEiToSa EirEli, cNPJ: 41.245.509/0001-81, vencedora dos lotes 02, 04 
e 05 no valor total de R$ 297.779,72, e a empresa: C. A. KAWASHIMA DE 
oliVEria EirEli cNPJ: 12.632.639/0001-79, vencedora dos itens 01 e 03 
no valor total de r$ 240.760,00, Valor GloBal doS loTES: 538.539,72. 
assinatura: em 23/05/2022, secretário Municipal de saúde - LUciaNo 
LoPes dias - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 056/2022/ceL/seVoP/PMM 

origem: PreGÃo (srP) Nº 021/2022-ceL/seVoP/PMM - PrESENcial, 
Processo n° 5.243/2022-PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTU-
al coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES (TiPo 
MarMiTEX), Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS 
PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP -PMM, as empresas: G M fEiToSa EirEli, 
cNPJ: 41.245.509/0001-81, vencedora dos lotes 02, 04 e 05 no valor total 
de R$ 297.779,72, e a empresa: C. A. KAWASHIMA DE OLIVERIA EIRELI 
cNPJ: 12.632.639/0001-79, vencedora dos itens 01 e 03 no valor total de 
r$ 240.760,00, Valor GloBal doS loTES: 538.539,72. assinatura: em 
25/05/2022, secretário Municipal de saúde - LUciaNo LoPes dias 
- secretário.

Protocolo: 808353

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 295/2022/seMad 

Processo administrativo nº 2.242/2022-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 023/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição de materiais e 
equipamentos de informática, além mobília para atender as necessidades da 
Procuradoria Geral do Município; Empresa aNaX BraSil coMÉrcio E SEr-
ViÇoS lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 28.849.946/0001-46; Valor r$ 980,70 
(novecentos e oitenta reais e setenta centavos), assinatura 31/05/2022 Vi-
gência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, Secretário de administração.
EXTraTo ao coNTraTo Nº 296/2022/SEMad, Processo administrativo nº 
2.242/2022-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico Nº 023/2022-
cPl/PMM, objeto: aquisição de materiais e equipamentos de informática, 
além mobília para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio; Empresa WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 
36.924.105/0001-84; Valor r$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais), 
assinatura 31/05/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, 
secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 299/2022/seMad 
Processo administrativo nº 2.242/2022-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 023/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição de materiais e 
equipamentos de informática, além mobília para atender as necessidades da 
Procuradoria Geral do Município; Empresa PSa TEcNoloGia E diSTriBUiÇÃo 
EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 30.282.572/0001-71; Valor r$ 20.518,32 
(vinte mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), assinatura 
01/06/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário 
de administração.

Protocolo: 808375

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de aBertUra de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 061/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 6.715/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por lote. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 20/06/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: forNEciMENTo dE cadErNoS dE ESTU-
doS, coM iMPrESSoS UTiliZaNdo o SiSTEMa offSET, dESTiNadoS aoS 

alUNoS da rEdE PÚBlica do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. UaSG: 927862. 
Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: 
Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 
26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, 
Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá 
(Pa), 01/06/2022.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP
Protocolo: 808411

coNtrato adMiNistratiVo Nº 310/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo Nº 24.224/2021-PMM autuado na modali-
dade, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos 
controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais do 
município de Marabá-Pa. Empresa: MEdiToN farMacEUTico lTda, inscrita 
no cNPJ sob nº29.614.830/0001-90, Valor: r$139.297,00(cento e trinta e 
nove mil e duzentos e noventa e sete reais). dotações orçamentárias: 10 
302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade -Mac/SiH Elemento de 
despesas, 10 301 0012 2.051 atenção Básica Prisional, 10 303 0012 2.049 
Manutenção Programa farmácia Básica, 10 302 0012 2.054 Serviço de aten-
dimento Móvel Urgente - SaMU 192, Elemento de despesa: 33.90.30 - Mate-
rial de consumo. daTa da aSSiNaTUra 01 de junho de 2022. Luciano Lopes 
dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 281/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo Nº 2.996/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 014/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de 
centrais de ar para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde 
e demais unidades vinculadas. Empresa: VENTiSol da aMaZoNia iNdUS-
Tria dE aParElHoS ElETricoS l, inscrita no cNPJ nº 17.417.928/0001-79, 
Valor: r$35.649,51 (Trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais e 
cinquenta e um centavos). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Ma-
nutenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 302 0012 2.055 atenção Média e 
alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica 
de Saúde - PaB, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente 
-SaMU 192, 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 
Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. 
daTa da aSSiNaTUra 13 de maio de 2022. Luciano Lopes dias - secretá-
rio Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 808412

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ata de reGistro de PreÇo Nº 239-2022/cPL, Beneficiário -   FENIX 
coMErcio E MaNUTENcao dE EQUiPaMENToS lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 15.375.259/0001-94, vencedora do Grupo: 01 perfazendo o valor total 
de r$ 690.568,60 (Seiscentos e noventa mil quinhentos e sessenta e oito 
reais e sessenta centavos). Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. 
oriunda do PrEGÃo SrP ElETrÔNico nº 035-2022-cPl/PMM. Processo lici-
tatório nº 5.416/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE SErViÇo ESPEcialiZado Na iNSTalaÇÃo, dESiNSTa-
laÇÃo, MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa coM EVENTUal SUBSTi-
TUiÇÃo dE PEÇaS dE cENTraiS dE ar E ar-coNdicioNado Para SUPrir 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E daS UNidadES 
ViNcUladaS. Marabá 01/06/2022 - Luciano Lopes dias - secretaria Mu-
nicipal de saúde - sMs - Portaria nº 307/2017-GP.

Protocolo: 808405

eXtrato de coNtrato Nº 071/2022-seMed/PMM 
Processo nº 2.044/2021/PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 018/2021cPL/
seVoP/PMM, objeto: aquisição de equipamentos de informática, destinados 
a suprir as demandas operacionais da rede pública de ensino e da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMEd., Empresa: M. i. Equipamentos Eletrônicos 
lTda, cNPJ Nº 07.701.892/0001-05 Valor: r$ 1.246.750,00 (um milhão, du-
zentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais), recursos: Erá-
rio Municipal/federal. início da Vigência: 12/04/2022. Término da Vigência: 
31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educa-
ção. Marabá - Pa.

Protocolo: 808393

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico nº 006-2022-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 416/2022/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar 
Para aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE MaraBá E dEMaiS UNidadES ViN-
cUladaS. UaSG: 927495. onde sagraram-se vencedoras as empresas: rG 
coMErcio lTda inscrita no cNPJ sob nº 04.285.602/0001-93, vencedora dos 
itens: 213, 283 perfazendo o valor total de r$ 18.421,00 (dezoito mil quatro-
centos e vinte e um reais), MaXlaB ProdUToS Para diaGNoSTicoS E PES-
QUiSaS lTda inscrita no cNPJ sob nº 04.724.729/0001-61, vencedora dos 
itens: 14, 15, 44, 49, 67, 99, 192, 209 perfazendo o valor total de r$ 
108.537,10 (cento e oito mil quinhentos e trinta e sete reais e dez centavos), 
orioN coMErcio dE arTiGoS MEdicoS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
04.956.527/0001-45, vencedora do item: 55 perfazendo o valor total de r$ 
6.300,00 (Seis mil e trezentos reais),  criSTalfarMa coMErcio rEPrESEN-
Tacao iMPorTacao E EXPorT inscrita no cNPJ sob nº 05.003.408/0004-83, 
vencedora do item: 178 perfazendo o valor total de r$ 19.920,00 (dezenove 
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mil novecentos e vinte reais), cirUBEl coMErcio E rEPrESENTacoES dE 
ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalar EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
05.323.167/0001-07, vencedora dos itens: 17, 156, 217, 304 perfazendo o 
valor total de r$ 31.300,00 (Trinta e um mil e trezentos reais), aNdErSoN dE 
liMa VErliNdo inscrita no cNPJ sob nº 06.745.630/0001-71, vencedora do 
item: 242 perfazendo o valor total de r$ 1.150,00 (Um mil, cento e cinquen-
ta reais), TEcNoVENT coMErcio dE EQUiPaMENToS MEdicoS lTda inscri-
ta no cNPJ sob nº 07.912.362/0001-06, vencedora dos itens: 102, 210 per-
fazendo o valor total de r$ 5.540,00 (cinco mil quinhentos e quarenta reais),  
PaBlo lUiS MarTiNS inscrita no cNPJ sob nº 09.138.326/0001-54, vencedo-
ra do item: 289 perfazendo o valor total de r$ 7.360,00 (Sete mil trezentos 
e sessenta reais),aSSUM PrETo ProdUcoES cUlTUraiS E coMErcio dE 
MaTEriaiS Para USo MÉdico EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
10.462.477/0001-42, vencedora do item: 264 perfazendo o valor total de r$ 
16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), VENTcarE iNdUSTria E coMEr-
cio lTda inscrita no cNPJ sob nº 11.011.753/0001-19, vencedora do item: 
333 perfazendo o valor total de r$ 14.850,00 (Quatorze mil oitocentos e 
cinquenta reais), EriMar iNdUSTria E coMErcio dE ProdUToS Para 
SaUdE EirE inscrita no cNPJ sob nº 11.463.608/0001-79, vencedora do 
item: 121 perfazendo o valor total de r$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e 
quinhentos reais), diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirEli inscrita no 
cNPJ sob nº 11.888.791/0001-54, vencedora do item: 47 perfazendo o valor 
total de r$ 3.850,00 (Três mil oitocentos e cinquenta reais), MYo2 SolUcoES 
EM SaUdE iNdUSTria EirEli inscrita no cNPJ sob nº 15.564.580/0001-17, 
vencedora dos itens: 35, 191 perfazendo o valor total de r$ 307.481,25 (Tre-
zentos e sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), 
idProMo coMErcial EirEli inscrita no cNPJ sob nº 17.791.755/0001-54, 
vencedora do item: 272 perfazendo o valor total de r$ 6.400,00 (Seis mil e 
quatrocentos reais),HoSPMEd coMErcio EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
18.224.182/0001-40, vencedora dos itens: 37, 39, 189, 193 perfazendo o 
valor total de r$ 17.796,10 (dezessete mil setecentos e noventa e seis reais 
e dez centavos), HEalTH carE & dUBEBE coMErcio, iMPorTacao, EXPor-
Tacao d inscrita no cNPJ sob nº 18.252.904/0001-70, vencedora dos itens: 
253, 262 perfazendo o valor total de r$ 165.900,00 (cento e sessenta e cinco 
mil e novecentos reais), cirUrGica cEroN iMPorTadora E EXPorTadora 
dE EQUiPaMENT inscrita no cNPJ sob nº 18.258.209/0001-15, vencedora dos 
itens: 165, 256 perfazendo o valor total de r$ 3.347,00 (Três mil trezentos e 
quarenta e sete reais), SalUTE diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalarES lTda inscrita no cNPJ sob nº 18.606.861/0001-83, 
vencedora dos itens: 20, 23, 25, 27, 34, 114, 116, 120, 170, 176, 278, 307 
perfazendo o valor total de r$ 738.087,00 (Setecentos e trinta e oito mil oi-
tenta e sete reais), UNiMarcaS diSTriBUicao E coMErcio EirEli inscrita 
no cNPJ sob nº 18.812.673/0001-01, vencedora dos itens: 01, 06, 07, 08, 
09, 11, 12, 89, 90, 92, 96, 98, 100, 110, 115, 117, 118, 119, 136, 166, 167, 
168, 169, 179, 186, 195, 220, 225, 233, 234, 266, 267, 273, 275, 280, 281, 
305, 310, 315, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 per-
fazendo o valor total de r$ 1.671.673,96 (Um milhão, seiscentos e setenta e 
um mil seiscentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), alTaMEd 
diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
21.581.445/0001-82, vencedora do item: 10 perfazendo o valor total de r$ 
37.062,00 (Trinta e sete mil e sessenta e dois reais), JoSE daNTaS diNiZ 
filHo inscrita no cNPJ sob nº 22.077.847/0001-07, vencedora dos itens: 
295, 296, 297 perfazendo o valor total de r$ 4.596,12 (Quatro mil quinhentos 
e noventa e seis reais e doze), PHarMa Bra coMErcio dE ProdUToS far-
MacEUTicoS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 22.351.840/0001-31, vencedora 
dos itens: 03, 04, 05, 18, 21, 29, 30, 36, 42, 43, 45, 46, 54, 56, 57, 58, 59, 
60, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 123, 124, 125, 143, 144, 145, 147, 180, 183, 184, 
187, 194, 199, 219, 221, 222, 223, 224, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 
277, 298, 306, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 323, 324, 334 per-
fazendo o valor total de r$ 246.187,70 (duzentos e quarenta e seis mil cento 
e oitenta e sete reais e setenta centavos), JMcS SolUcoES EM iMPrESSao 
E coMUNicacao ViSUal lTda inscrita no cNPJ sob nº 22.572.274/0001-98, 
vencedora dos itens: 274 e 276 perfazendo o valor total de r$ 8.800,00 (oito 
mil e oitocentos reais), P G liMa coM EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
23.493.764/0001-61, vencedora dos itens: 148, 149, 150, 161, 200, 207, 
212 e 263 perfazendo o valor total de r$ 103.570,00 (cento e três mil, qui-
nhentos e setenta reais), iNSTrUMEd iNSTrUMENToS MEdicoS HoSPiTa-
larES EirEli inscrita no cNPJ sob nº 24.626.549/0001-54, vencedora dos 
itens: 02, 22, 24, 26, 28, 31, 38, 40, 41, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 159, 293, 
294 e 303 perfazendo o valor total de r$ 149.563,00 (cento e quarenta e 
nove mil, quinhentos e sessenta e três reais), aMaZoN MEdical carE EirE-
li inscrita no cNPJ sob nº 29.187.032/0001-20, vencedora dos itens: 103, 
286, 302 e 309 perfazendo o valor total de r$ 54.737,52 (cinquenta e quatro 
mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos),McN coMEr-
cio E iMPorTacao dE ProdUToS cirUrGicoS lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 29.220.512/0001-45, vencedora dos itens: 214, 215, 216 e 227 perfazen-
do o valor total de r$ 43.008,00 (Quarenta e três mil e oito reais), dElca 
arTiGoS MEdicoS lTda inscrita no cNPJ sob nº 31.940.808/0001-82, ven-
cedora dos itens: 336, 337 e 338 perfazendo o valor total de r$ 82.900,00 
(oitenta e dois mil e novecentos reais), cirUrGicaS MUllET iMPorTadora 
E EXPorTadora dE EQUiPaME inscrita no cNPJ sob nº 34.055.837/0001-50, 
vencedora dos itens: 48, 265 e 339 perfazendo o valor total de r$ 26.270,00 
(Vinte e seis mil, duzentos e setenta reais), dlM HoSPiTalar EirEli inscrita 
no cNPJ sob nº 34.186.181/0001-04, vencedora dos itens: 299 perfazendo o 
valor total de r$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais), BraSil SHoPPiNG 
EirEli inscrita no cNPJ sob nº 34.577.439/0001-01, vencedora do item: 308 
perfazendo o valor total de r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), 
BraSil dEVicES EQUiPaMENToS HoSPiTalarES EirEli inscrita no cNPJ 
sob nº 34.680.592/0001-51, vencedora dos itens: 13, 188, 245, 250, 255, 
259, 282, 284 e 285 perfazendo o valor total de r$ 68.868,80 (Sessenta e 
oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), a f r diSTri-
BUidora dE ProdUToS lTda inscrita no cNPJ sob nº 34.813.172/0001-04, 
vencedora do item: 254 perfazendo o valor total de r$ 60.000,00 (Sessenta 
mil reais), loBaTo coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda inscrita 

no cNPJ sob nº 34.875.727/0001-34, vencedora dos itens: 240, 246, 248 e 
249 perfazendo o valor total de r$ 3.401,64 (Três mil quatrocentos e um reais 
e sessenta e quatro centavos), HiPErfar MaTEriaiS HoSPiTalar E MEdi-
caMENToS lTda inscrita no cNPJ sob nº 36.028.477/0001-22, vencedora 
dos itens: 19, 82, 101, 111, 112, 113, 135, 155, 158, 171, 197, 202, 203, 
205, 206, 211, 228, 229, 230, 231, 232, 241 e 247 perfazendo o valor total 
de r$ 123.094,76 (cento e vinte e três mil, noventa e quatro reais e setenta 
e seis centavos),  MEdSaNTa coMErcio dE MEdicaMENToS E MaTEriaiS 
MEdicoS l inscrita no cNPJ sob nº 36.757.380/0001-50, vencedora do item: 
177 perfazendo o valor total de r$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos 
reais), coMErcial MoNTaNNa lTda inscrita no cNPJ sob nº 39.528.472/0001-
57, vencedora dos itens: 257 e 258 perfazendo o valor total de r$ 9.600,00 
(Nove mil e seiscentos reais), farMa MEdical diSTriBUidora dE MEdica-
MENToS E corrElaTo inscrita no cNPJ sob nº 40.273.753/0001-95, vence-
dora dos itens: 32 e 33 perfazendo o valor total de r$ 195.000,00 (cento e 
noventa e cinco mil reais), J l doS SaNToS coMErcio dE ProdUToS HoS-
PiTalarES inscrita no cNPJ sob nº 83.880.294/0001-10, vencedora dos 
itens: 84, 85, 86, 87, 88, 268, 269 e 300 perfazendo o valor total de r$ 
18.850,00 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta reais), pelo que HoMoloGo o 
resultado. Marabá 01/06/2022 - Luciano Lopes dias - secretaria Munici-
pal de saúde - sMs - Portaria nº 307/2017-GP.

Protocolo: 808402

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao PreGÃo (srP) Nº 027/2022-
ceL/seVoP/PMM - PreseNciaL, Processo n° 6.724/2022-PMM objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal - aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS Para 
aS HorTaS coMUNiTáriaS do MUNicÍPio dE MaraBá, conforme Edital e 
seus anexos; adjudicado e Homologado as empresas: MaSH rEPrESENTaN-
TES coMErciaiS E aGENTES do coMErcio dE MErcadoriaS EirEli, cNPJ: 
35.334.877/0001-01, vencedora dos itens 01, 02 e 03 no valor total de r$ 
65.500,00, e a empresa: ElETroforTE coMErcio & iNcorPoraÇÕES EirE-
li, cNPJ: 09.271.706/0001-06, vencedora dos itens 04, 06 e 08 no valor total 
de r$ 107.000,00, e a empresa: BraGa diSTriBUidora, coMErcio E SEr-
ViÇoS lTda, cNPJ: 42.122.046/0001-23, vencedora dos itens 05, 09 e 10 no 
valor total de r$ 100.910,00, e a empresa: a alENcar da SilVa lTda, cNPJ: 
33.004.072/0001-66, vencedora do item 07 no valor total de r$ 1.239,00. as-
sinatura: em 27/05/2022, secretário Municipal de administração - José 
Nilton de Medeiros - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços n° 059/2022/ceL/seVoP/PMM. origem: PrEGÃo 
(SrP) Nº 027/2022-cEl/SEVoP/PMM - PrESENcial, Processo n° 6.724/2022-
PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal - aQUiSiÇÃo dE Ma-
TEriaiS Para aS HorTaS coMUNiTáriaS do MUNicÍPio dE MaraBá, as 
empresas: MaSH rEPrESENTaNTES coMErciaiS E aGENTES do coMErcio 
dE MErcadoriaS EirEli, cNPJ: 35.334.877/0001-01, vencedora dos itens 
01, 02 e 03 no valor total de r$ 65.500,00, e a empresa: ElETroforTE co-
MErcio & iNcorPoraÇÕES EirEli, cNPJ: 09.271.706/0001-06, vencedora 
dos itens 04, 06 e 08 no valor total de r$ 107.000,00, e a empresa: BraGa 
diSTriBUidora, coMErcio E SErViÇoS lTda, cNPJ: 42.122.046/0001-23, 
vencedora dos itens 05, 09 e 10 no valor total de r$ 100.910,00, e a empresa: a 
alENcar da SilVa lTda, cNPJ: 33.004.072/0001-66, vencedora do item 07 no 
valor total de r$ 1.239,00. assinatura: em 01/06/2022, secretário Municipal 
de administração - José Nilton de Medeiros - secretário.

Protocolo: 808397

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL-seasP

eXtrato ao coNtrato Nº 280/2022/seasP 
Processo administrativo nº 2.567/2022-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 015/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 173/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral NaTUral, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊN-
cia Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac E oS dEMaiS 
ProJEToS E ProGraMaS ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. Empresa: r a 
MacHado rESTaUraNTE lTda, inscrita no cNPJ sob nº 14.457.939/0001-94, 
Valor: r$ 12.562,50 (doze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
centavos), assinatura 01/06/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira 
Lima, secretária Municipal de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 282/2022/seasP 
Processo administrativo nº 2.567/2022-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 015/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de regis-
tro de Preços nº 175/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral Na-
TUral, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac 
E oS dEMaiS ProJEToS E ProGraMaS ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. 
Empresa: MaSH rEPrESENTaNTES coMErciaiS E aGENTES do coMErcio 
dE MErcadoriaS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 35.334.877/0001-01, Va-
lor: r$ 14.700,00 (quatorze mil, e setecentos reais), assinatura 01/06/2022. 
Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, secretária Municipal de 
assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 281/2022/seasP 
Processo administrativo nº 2.567/2022-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 015/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 174/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral NaTU-
ral, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aS-
SiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac E oS 
dEMaiS ProJEToS E ProGraMaS ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. Empre-
sa: M. da c rodriGUES dE liMa coMÉrcio dE EMBalaGENS EirEli, inscrita 
no cNPJ sob nº 17.059.170/0001-44, Valor: r$ 29.700,00 (vinte e nove mil e 
setecentos reais), assinatura 01/06/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia 
oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 808386



diário oficial Nº 34.994   131Sexta-feira, 03 DE JUNHO DE 2022

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao PreGÃo (srP) Nº 022/2022-
ceL/seVoP/PMM - ForMa PreseNciaL, Processo n° 6.982/2022, obje-
to: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MadEiriTE rE-
SiNado E coMPENSado Para coNSTrUÇÃo, Para aTENdEr ÀS NEcESSi-
dadES da SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PUBlicaS - SEVoP 
- PMM, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa: 
MadErEira UNiÃo EirEli cNPJ: 32.295.645/0001-95, vencedora do item 
01 no valor total de r$ 208.912,60, e a empresa: M do S S MElo coMEr-
cio cNPJ: 26.943.948/0001-74, vencedora do item 02 no valor total de r$ 
68.945,28, no valor global 277.857,88. assinatura: em 24/05/2022, secre-
tário Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços n° 058/2022/ceL/seVoP/PMM. origem: PreGÃo 
(srP) Nº 022/2022-ceL/seVoP/PMM - ForMa PreseNciaL, Processo n° 
1.651/2022, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
MadEiriTE rESiNado E coMPENSado Para coNSTrUÇÃo, Para aTEN-
dEr ÀS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS 
PUBlicaS - SEVoP - PMM, a empresa: MadErEira UNiÃo EirEli cNPJ: 
32.295.645/0001-95, vencedora do item 01 no valor total de r$ 208.912,60, 
e a empresa: M do S S MElo coMErcio cNPJ: 26.943.948/0001-74, vence-
dora do item 02 no valor total de r$ 68.945,28, no valor global 277.857,88. 
assinatura: em 01/06/2022, secretário Municipal de obras - FÁBio car-
doso Moreira - secretário.

Protocolo: 808389

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de aBertUra de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 061/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 6.715/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por lote. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 15/06/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: forNEciMENTo dE cadErNoS dE ESTU-
doS, coM iMPrESSoS UTiliZaNdo o SiSTEMa offSET, dESTiNadoS aoS 
alUNoS da rEdE PÚBlica do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. UaSG: 927862. 
Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: 
Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 
26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, 
Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá 
(Pa), 01/06/2022.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM-Portaria nº 831/2022-GP

Protocolo: 808382

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo srP PreseNciaL Nº 062/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 11.473/2022-PMM, Tipo: Menor preço por lote. data do 
certame: 20/06/2022. Horário: 09:00 (horário local do município de Marabá/
Pa). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS PÓSTUMoS dESTi-
NadoS aoS BENEficiárioS aTENdidoS PElo ProGraMa dE BENEfÍcioS 
EVENTUaiS E EMErGENciaiS da SEaSPac - SEcrETaria MUNiciPal dE 
aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS dE Mara-
Bá-Pará. Íntegra do Edital no site do Portal da Transparência da Prefeitura 
de Marabá https://www.governotransparente.com.br/44669490, mural de li-
citações no site do TcM/Pa https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ e 
na sala da comissão Permanente de licitação cPl/PMM, localizada no edifício 
Ernesto frota, avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04, Bairro Nova Ma-
rabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará, subsolo da agência do Banco do Brasil, 
no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou pelo 
e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Telefone da cPl/PMM: (94) 3322-1646. 
Marabá (Pa), 01/06/2022.

MaUricio carVaLHo casteLo BraNco
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP
Protocolo: 808380

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato de terMo aditiVo Nº 002/2022 - ssaM
2° terMo aditiVo ao contrato administrativo Nº 034/2021-SSaM, que 
entre si celebraram o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá 
(SSaM) e a empresa contratada, airES arQUiTETUra E ENGENHaria ElÉ-
Trica lTda, inscrita no cNPJ sob o Nº 03.272.575/0001-51. o Presente 
TErMo adiTiVo tem por objeto rEaliZar ProrroGaÇÃo dE PraZo dE 
ViGENcia por 06 (seis) meses com início em 09 de julho de 2022 e término 
em 09 de janeiro de 2023. Marabá Pa, 02 de junho de 2022. Múcio eder 
andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 808418

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de aBertUra de LicitaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 059/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 10.739/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 20/06/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS odoNTolÓGicoS Para MaNUTENÇÃo 
E aMPliaÇÃo doS coNSUlTÓrioS daS UNidadES BáSicaS dE SaÚdE. 

UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/
pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na 
avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, 
cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 02/06/2022.

FLediNaLdo oLiVeira LiMa
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de aBertUra de LicitaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 064/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 11.106/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por lote. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 21/06/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUaiS 
aQUiSiÇÕES dE ProdUToS QUÍMicoS Para laVaGEM dE roUPa HoSPiTa-
lar coNcESSÃo dE EQUiPaMENTo doSador EM rEGiME dE coModaTo 
Para aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE. UaSG: 927495. Íntegra 
do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da 
cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Qua-
dra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, 
Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 
02/06/2022.

FLediNaLdo oLiVeira LiMa
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP
Protocolo: 808415

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 019/2022-
ceL/PMM, Processo n° 8.628/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE SUPorTES EM ESTrU-
TUra dE coNcrETo arMado Para caiXa d’aGUa, SENdo 5 (ciNco) UNi-
dadES dE 5 Mil liTroS E 20 (ViNTE) UNidadES dE 10 Mil liTroS, No 
MUNicÍPio dE MaraBá - Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e 
Homologado a empresa: c f S loPES SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ: 
29.527.610/0001-20, SENdo  5 (ciNco) UNidadES dE 5 Mil liTroS, com 
o valor r$ 34.436,20, Valor ToTal: r$ 172.181,00, SENdo 20 (ViNTE) 
UNidadES dE 10 Mil liTroS, com o valor r$ 40.194,11, vencedora com 
Valor ToTal: r$ 803.882,20, Valor GloBal: r$ 976.063,20. assinatura: 
em 01/06/2022, secretário Municipal de obras - FÁBio cardoso Mo-
reira - secretário.

Protocolo: 808416

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo srP PreseNciaL Nº 046-2022-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 8.747/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
Ço Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS Para aTENdEr o ProJETo 
dE SUiNocUlTUra da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra. onde 
sagraram se vencedoras as empresas: rocHa coMÉrcio dE MaTEriaiS 
dE coNSTrUÇÃo EirEli inscrita no cNPJ sob nº 40.171.959/0001-04, ven-
cedora do lote: 01  perfazendo o valor total de r$ 148.631,94 (cento e 
quarenta e oito mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e quatro centa-
vos), ElETroforTE coMÉrcio & iNcorPoraÇÕES EirEli inscrita no cNPJ 
sob nº 09.271.706/0001-62, vencedora do lote: 02 perfazendo o valor total 
de r$ 49.542,57 (Quarenta e nove  mil quinhentos e quarenta e dois re-
ais e cinquenta e sete centavos), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 
01/06/2022 -Jose Nilton de Medeiro - secretaria Municipal de adminis-
tração - seMad - Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 808408

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 001.2022.PMM.sesaU/rePetiÇÃo 
a secretaria Municipal de saúde - sesaU, do Município de Mocajuba/
Pa, torna público para conhecimento dos interessados acerca da rEPETiÇÃo 
da licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 001.2022.PMM.SESaU, 
que tem como objeto Execução de Serviços de “rEforMa do HoSPiTal MU-
NiciPal Maria do carMo GoMES No MUNicÍPio dE MocaJUBa/Pa, nos 
seguintes termos:  data, Hora e local de abertura: 22 de Junho de 2022 
às 11h00mm, na Sala da divisão de licitação, localizada no prédio sede da 
Prefeitura, sito à rua Siqueira Mendes, 45, centro, Mocajuba - Pará. Edital e 
informações: de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 08h00mm às 12h00mm, na 
Sala da divisão de licitação, situada no mesmo endereço supracitado, onde 
o Edital poderá ser obtido isento de qualquer taxa, mediante apresentação 
de mídia (cd-r ou dVd-r) virgem ou Pen drive, pelo interessado que se 
identificar, através de preenchimento de formulário próprio do órgão. Wilson 
Moraes Nunes - secretário Municipal de saúde/renan reis Lira - Pre-
sidente da cPL/PMM.

Protocolo: 808420
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..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MOJU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJU
eXtrato de coNtrato 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 202204010002-cP/cPL/PMM 
objeto: contratação de empresa especializada de engenharia para a exe-
cução da obra de construção do Hospital Geral de Moju, em atendimento 
às ações de ampliação da rede Municipal de Saúde, conforme convênio Nº 
10/2022, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública e a Prefeitura 
Municipal de Moju/Pa. contrato: 2022050021. contratada: aMaZoN coNS-
TrUÇÕES E SErViÇoS lTda, cNPJ nº 08.362.093/0001-06. Valor Global r$ 
18.160.366,19. contratante: Prefeitura de Moju. Vigência: 12 meses. data 
assinatura: 30/05/2022. Maria Nilma silva de Lima. Prefeita.

Protocolo: 808423
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA IPIXUNA

.

secretaria MUNiciPaL de PLaNeJaMeNto, 
orÇaMeNto e FiNaNÇas PreFeitUra de NoVa iPiXUNa - ParÁ
aViso de eXtrato de terMo aditiVo coNtrato Nº 20200165

extrato do 3º termo aditivo do contrato nº 20200165. coNTraTada: coNS-
TrUforT construtora forte lTda. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
coNSTrUÇÃo da PoNTE do Praia alTa EM coNcrETo arMado, coNfor-
ME coNVÊNio Nº 064/2020 dE 05/08/2020, firMado ENTrE a SEcrETaria 
dE ESTado dE TraNSPorTES E o MUNicÍPio dE NoVa iPiXUNa. objeto do 
Termo aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 20200165, nos 
termos do art. 57, § 1º, inciso ii da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 27 de 
maio a 24 de agosto de 2022. assinatura: 27 de maio de 2022. Nova ipixu-
na - Pa, 01 de junho de 2022. FraNQUissUeL GoMes reis. comissão 
Permanente de Licitação - cPL - Presidente.

Protocolo: 808424
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
retiFicaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de ourém torna público para conhecimento dos in-
teressados que fará retificação relacionada ao extrato do quarto termo aditivo 
para acréscimo de valor ao contrato nº 2020-1510-001-cPl/PMo, Publicado 
em 31/05/2022, no doE/Pa nº 34.988, pg.123; no d.o.U, Edição: 102, Seção 
3, pg. 314; onde se Lê: TP Nº 005/2019, Lê se: TP Nº 005/2020. as de-
mais disposições permanecem inalteradas. Francisco roberto Uchoa cruz 
- Prefeito Municipal.

Protocolo: 808425
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de HoMoLoGaÇÃo. 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022. 
a Prefeitura Municipal de Placas cNPJ Nº 01.611.858/0001-55 através 
do fundo Municipal de Saúde cNPJ 12.566.342/0001-52torna público que 
conforme processo administrativo 041/2022, referente ao Pregão Eletrônico 
nº 012/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologado seu resul-
tado no dia 02/06/2022, pela Secretario de Saude Gilberto Bianor dos Santos 
Paiva objeto: aquisição de ambulância Tipo a. Vencedora Total: auto 4x4 
Serviço E comércio de Peças automotivas ltda - Epp cnpj: 12.965.774/0001-
36 Valor Total: Valor Global: r$ 319.999,00 (trezentos e dezenove mil, no-
vecentos e noventa e reais). ainda, torna -se público para conhecimento dos 
interessados que houve aceitabilidade da intenção de recurso manifestada por 
licitante, porem o mesmo não apresentou, o como consta do inciso XViii, do 
artigo 4º, da lei 10.520/02, os anexos podem ser consultados no portal da 
transparência do município bem como no comprasnet. Gilberto Bianor dos 
santos Paiva - secretário de saude.

Protocolo: 808428

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022 - 
Proc. adMiNistratiVo 01705003/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que rea-
lizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, re-
gistro de preço objetivando a futura e eventual aquisição de Medicamentos 
da farmácia Básica, Psicotrópicos, Saúde Mental e de Urgência/Emergência 
para atendimento Médico aos Usuários da rede de atenção à Saúde do Muní-
cipio de Portel/Pa. abertura: 15/06/2022, às 09:30hs. a retirada do edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/TcM-Pa, www.
portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.portel.pa.gov.br). infor-
mações: E-mail:  licitaportel2021@gmail.com.

MaYcoN serrÃo MartiNs
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 808431
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará realizar o 
PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 9/2022-290401, tipo menor preço por 
item, abertura dia 15/06/2022, às10:00hmin, horário local. objeto: registro 
de Preço Para futura E Eventual contratação de Empresa Especializada Na 
Prestação de Serviços de ambulancha E ambulância, Para realizar À Trans-
ferência de Pacientes Em Estado crítico/Grave Para Hospitais de referência 
fora do Município,retirada do edital na Sala de licitação da Prefeitura Munici-
pal de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim 
Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.
com,www.portaldecompraspublicas.com.brhttps://www.prainha.pa.gov.br e 
https://www.tcm.pa.gov.br/. abraão Pereira do Nascimento - secretário 
Municipal de saúde.

Protocolo: 808432
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de rurópolis/Pa, torna - se público que realizará 
licitação com cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 016/2022PMr-PE-SrP por registro 
de Preços do tipo Menor Preço Por iTEM. cujo o objeto e: contratação de 
Empresa Especializada Para fornecimento de Material Elétrico Para ilumina-
ção Pública que Venham a Suprir a necessidades da Secretaria Municipal de 
infraestrutura de rurópolis, do município de rurópolis/Pa. data da abertura 
15/06/2022 Horário 09:00h    Será julgado o processo de licitação no endere-
ço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Para adquirir o edital nos 
meios eletrônicos  www.ruropolis.pa.gov.br,  www.tcm.pa.gov.br (mural de 
licitações), www.portaldecompraspublicas.com.br. José edilson Machado 
Lima - Pregoeiro municipal.

Protocolo: 808434
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a 
abertura da iNEXiGiBilidadE Nº 6/2022-0004, cHaMada PÚBlica Por 
MEio dE crEdENciaMENTo para crEdENciaMENTo dE PESSoaS fÍSicaS 
aUTÔNoMaS E/oU JUrÍdicaS ESPEcialiZadaS Na rEaliZaÇÃo dE SErVi-
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ÇoS MÉdicoS, a fiM dE aTENdEr a NEcESSidadE do cENTro ESPEcial 
dE SaÚdE - UrGÊNcia E EMErGÊNcia, do MUNicÍPio dE SaNTa BárBa-
ra do Pará/Pa. o credenciamento será a partir da data desta publicação 
até o dia 27 de junho de 2022 às 09:00hs. Edital e anexos: https://santa-
barbara.pa.gov.br/, Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto 
Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 08:00hs às 14:00hs, 
cplsantabarbara2022@gmail.com. 

Queila Meireles Flores
Presidente comissão de licitação.

Protocolo: 808437

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico - Nº 007/2022 
objeto: registro de Preços Para futura E eventual contratação de Serviços 
de Manutenção Preventiva E corretiva da rede de iluminação Pública do Mu-
nicipio de Santa Maria do Pará/Pa. Empresa Homologada:construtora Estrela 
Edificações Eireli- CNPJ: 10.814.673/0001-39. VALORR$ 1.518.637,40(Um 
milhão quinhentos e dezoito mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta 
centavos). alcir costa da silva. Prefeito Municipal. 

eXtrato de reGistro de PreÇo 
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o extra-
to da ata de registro de Preço 016/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 
007/2022, para contratação de Serviços de Manutenção Preventiva E corre-
tiva da rede de iluminação Pública do Municipio de Santa Maria do Pará/Pa. 
Vencedora: Construtora Estrela Edificações Eireli- CNPJ:10.814.673/0001-
39. Valor r$ 1.448.369,85 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito 
mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Vigência: 
02/06/2022 a 02/06/2023. alcir costa da silva - Prefeito Municipal de 
santa Maria do Pará.

retiFicaÇÃo. 
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente ao 
aviso de licitação Pregão eletrônico 020/2022, circulada no d.o.U Pág. 319, 
quinta-feira, 02 de junho de 2022; d.o.E. Pág. 115, quinta-feira, 02 de junho 
de 2022 e diário do Pará Pág. B12, quinta-feira, 02 de junho de 2022, cujo 
objeto: 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 dopará/Pa. oNde se LÊ: 
a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 14 de 
junho de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamen-
tais.gov.br UaSG: 980531, às 09:00hs.  Leia-se: 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 14:00hs. carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro municipal.

Protocolo: 808440

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos

Portaria Nº 015/2022/seMUrB
o secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos, do Municí-
pio de santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMs, no uso de suas 
atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e 
alterações posteriores. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de con-
trato de empresa para aquisição de materiais para pintura de meio-fio, para 
atender as necessidades da SEMUrB. o Sr. alexandre rangel Sousa da Silva, 
decreto 085/2021, lotado nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços 
Públicos - SEMURB. ART. 2° Na ausência do fiscal, fica designado como fiscal 
substituto o Sr. Eliomar amâncio da Silva, decreto nº088/2021 GaP/PMS, lotado 
nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB. arT. 3º 
Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais dis-
posições em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUM-
Pra-SE.  Santarém, 01 de junho de 2022- Jean Murilo Machado Marques 
- secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos.

Protocolo: 808442

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
retiFicaÇÃo 

Na doe/Pa página 197 em 24/05/2022. No termo de Extrato da Portaria 
nº 048/2022 - SEMSA, publicado no Diário Oficial do Estado, N° 34.980, pági-
na 197, Protocolo 802795. No artigo 1º oNde se LÊ: “PrEGÃo ElETrÔNico 
024/2022”, Leia - se: “ToMada dE PrEÇo”. Santarém-Pará, 02 de Junho de 
2022. Vania Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/
decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 808444

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
retiFicaÇÃo

Publicado no ioePa, do dia 02.06.2022, Pag. nº 34.992
No aviso de licitação Pregão Eletrônico 9/2022-022. oNde se LÊ: data de 
abertura: 16.06.2022, LÊia-se: data de abertura: 20.06.2022. São Geraldo do 
araguaia - Pa, 02 de junho de 2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPl - PMSaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de caNceLaMeNto de terMo aditiVo coNtrato

a comissão Permanente de licitações da Prefeitura Municipal de São Geraldo 
do araguaia torna público para o conhecimento dos interessados o caNcEla-
MENTo do TErMo adiTiVo cT 20210145, PrEGÃo PrESENcial 9/2021-010, 
referente a contratação de empresa para fornecimento de link de internet.  
Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 808446

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de adiaMeNto 

o Município de são sebastião da Boa Vista, torna público o adiamento 
da  toMada de PreÇos Nº 2/2022-003, objeto: contratação de Empre-
sa de Engenharia para a Execução de Serviços de reforma da UBS PEdraS, 
localizada na comunidade Pedras, rio Pracuúba Grande e reforma do PSf 
SÃo SEBaSTiÃo, localizado na comunidade São Sebastião, rio Guajará, no 
Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa, que estava marcada para aber-
tura no dia 14/06/2022 às 09:00 horas, PaSSaNdo a SUa aBErTUra Para 
o dia 21/06/2022, no mesmo horário e local. o Novo Edital estará disponível 
na sala de licitação do Município de São Sebastião da Boa Vista, na sede da 
Prefeitura, Palácio do Executivo, av. Presidente Vargas, nº 01, Bairro centro, 
São Sebastião da Boa Vista - Pará de segunda à sexta das 08:00 às 13:00h, 
ou ainda através do Portal da Transparência do Município de São Sebastião da 
Boa Vista - Pa e GEo-oBraS do Portal do Tribunal de contas dos Municípios 
do Estado do Pará (TcM-Pa). suely Maria do socorro oliveira Monteiro. 
Presidente da cPL/ssBV.

eXtrato de coNtrato 
Processo N° 02.05.2022.0001/cPL 

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-001. coNtrato N°3105001-2022. 
contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista, cnpj Nº 
05.105.143/0001-81. contratada: Posfarma auto Peças E Serviços Eirelli, 
cnpj N° 19.869.005/0001-39. objeto: contratação de Pessoa Jurídica para a 
Prestação de Serviços de Manutenção corretiva, com fornecimento de peças 
e acessórios genuínos e originais do veículo tipo caminhão caçamba advan-
tech 26.280 Truk, da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista/Pa. 
fundamentação legal: art.75, inciso i, da lei nº 14.133/2021. Vigência: 30 
(trinta) dias. Valor Total: r$ 96.300,50 (noventa e três Mil trezentos reais e 
cinquenta centavos). data da autorização: 24 de Maio de 2022

Protocolo: 808448

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - Pa
PreGÃo eLetroNico Nº 24/2022  

oBJeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE dESTiNadoS À PMTS 
aBErTUra No dia 14/06/2022 aS 09:00 HS. rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdi-
rETa Por PrEÇo UNiTário, criTÉrio dE JUlGaMENTo: MENor PrEÇo 
Por iTEM, Horário dE BraSÍlia. local: https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/18/, oS EdiTaiS E SEUS aNEXoS ENcoNTraM-SE diSPo-
NÍVEiS No SiTE: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUal-
QUEr ESclarEciMENTo SoBrE o EdiTal SErá fEiTo PElo ENdErEÇo 
ElETrÔNico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

PreGÃo eLetroNico Nº 25/2022  
oBJeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE dESTiNadoS ao fUN-
do MUNiciPal dE SaÚdE.
aBErTUra No dia 15/06/2022 aS 09:00 HS. rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdi-
rETa Por PrEÇo UNiTário, criTÉrio dE JUlGaMENTo: MENor PrEÇo 
Por iTEM, Horário dE BraSÍlia. local: https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/18/, oS EdiTaiS E SEUS aNEXoS ENcoNTraM-SE diSPo-
NÍVEiS No SiTE: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUal-
QUEr ESclarEciMENTo SoBrE o EdiTal SErá fEiTo PElo ENdErEÇo 
ElETrÔNico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.
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PreGÃo eLetroNico Nº 26/2022  
oBJeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE,MaTErial PEdaGoGi-
co,EdUcaTiVo E ESPorTiVo Para o fUNdo dE aSSiSTENcia aBErTUra 
No dia 17/06/2022 aS 09:00 HS. rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdirETa Por 
PrEÇo UNiTário, criTÉrio dE JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Por iTEM, 
Horário dE BraSÍlia. local: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/, oS EdiTaiS E SEUS aNEXoS ENcoNTraM-SE diSPoNÍVEiS No 
SiTE: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUalQUEr EScla-
rEciMENTo SoBrE o EdiTal SErá fEiTo PElo ENdErEÇo ElETrÔNico 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

PreGÃo eLetroNico Nº 27/2022  
oBJeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE E oUTroS  MaTEriaiS 
dE coNSUMo dESTiNadoS ao fUNdo dE MEio aMBiENTE aBErTUra No 
dia 20/06/2022 aS 09:00 HS. rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdirETa Por PrEÇo 
UNiTário, criTÉrio dE JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Por iTEM, Horário 
dE BraSÍlia. local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, oS 
EdiTaiS E SEUS aNEXoS ENcoNTraM-SE diSPoNÍVEiS No SiTE: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUalQUEr ESclarEciMENTo 
SoBrE o EdiTal SErá fEiTo PElo ENdErEÇo ElETrÔNico https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/.

PreGÃo eLetroNico Nº 28/2022  
oBJeto:aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE dESTiNadoS ao fUN-
do MUNiciPal dE EdUcaÇÃo.aBErTUra No dia 21/06/2022 aS 09:00 
HS. rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdirETa Por PrEÇo UNiTário, criTÉrio dE 
JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Por iTEM, Horário dE BraSÍlia. local: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, oS EdiTaiS E SEUS aNE-
XoS ENcoNTraM-SE diSPoNÍVEiS No SiTE: https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/18/, QUalQUEr ESclarEciMENTo SoBrE o EdiTal SErá 
fEiTo PElo ENdErEÇo ElETrÔNico https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/18/.

Protocolo: 808449

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo

Processo: 920220026; Espécie: ata de registro de Preço nº 20220027, 
referente ao PrEGÃo ElETroNico Nº 9/2022-00026; objeto: registro de 
registro de preços para futura e eventual aquisição de peças e serviço de 
manutenção preventiva e corretiva de motocicletas para atender a demanda 
das Secretarias e fundos da Prefeitura Municipal de Uruará; fornecedor: rEiS 
MoTo PEcaS lTda, no Valor Total: r$ 919.175,70 (Novecentos e dezenove 
Mil e cento e Setenta e cinco reais e Setenta centavos); Vigência: 12 meses, 
contados de 02/06/2022 à 02/06/2023.

Protocolo: 808450

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VITÓRIA DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-034-FMs  
oBJeto: contratação de empresa(s) com o objetivo de formar o Sistema 
de registro de Preços da administração Pública Municipal, para o forneci-
mento de equipamentos hospitalar, para contratações futuras. aBErTUra: 
13/05/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital 
estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, erro! a referên-
cia de hiperlink não é válida. www.licitanet.com.br e também poderão ser 
lidos ou obtidas cópias na sede do departamento de Suprimentos e Serviços, 
situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/
Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 02/06/2022. tales duan 
dos santos sales - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-035-FMs  
oBJeto: contratação de empresa(s) com o objetivo de formar o Sistema 
de registro de Preços da administração Pública Municipal, para a prestação 
de serviços de dedetização e afugentamento e desalojamento de morcegos, 
para contratações futuras. aBErTUra: 15/06/2022, às 09:00 horas. local 
P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no 
endereço eletrônico, erro! a referência de hiperlink não é válida. www.
licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede do 
departamento de Suprimentos e Serviços, situado na avenida Manoel félix 
de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. 
Vitória do Xingu/Pa, 02/06/2022. cleonice da silva soares - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-036-FMs 
oBJeto: contratação de empresa(s) com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para o fornecimento 
de medicamentos e insumos para zoonoses, para contratações futuras. aBEr-
TUra: 15/06/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: 
o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, erro! a 

referência de hiperlink não é válida. www.licitanet.com.br e também po-
derão ser lidos ou obtidas cópias na sede do departamento de Suprimentos e 
Serviços, situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória 
do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 02/06/2022. 
Joaquim dos santos Mendes - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-037-FMs 
oBJeto: contratação de empresa(s) com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para a prestação de 
serviços de coleta de lixo hospitalar, para contratações futuras. aBErTUra: 
20/06/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital 
estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, erro! a referên-
cia de hiperlink não é válida. www.licitanet.com.br e também poderão ser 
lidos ou obtidas cópias na sede do departamento de Suprimentos e Serviços, 
situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/
Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 02/06/2022. cleonice da 
silva soares - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-038-seMMa 
oBJeto: contratação de empresa(s) com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para o fornecimen-
to de materiais de regate ambiental, para contratações futuras. aBErTUra: 
20/06/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital 
estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, erro! a referên-
cia de hiperlink não é válida. www.licitanet.com.br e também poderão ser 
lidos ou obtidas cópias na sede do departamento de Suprimentos e Serviços, 
situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/
Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 02/06/2022. Joaquim 
dos santos Mendes - Pregoeiro.

Protocolo: 808452

.

.

ParticULares
.

aNtoNio da siLVa GerMaNo 
inscrito no cPF sob o nº 776.290.943-53 

representante legal do imóvel denominado FaZeNda saNto aNtÔNio, loca-
lizado no município de PraiNHa/Pa, torna público que solicitou junto a Secretaria 
de Meio ambiente e Sustentabilidade-SEMaS/Pa, renovação da autorização de 
Supressão florestal e demais formas de Vegetação, precedida de Supressão de 
Vegetação primária para Uso alternativo do Solo, em conformidade com o dis-
posto na iNSTrUcÃo NorMaTiVa N°06, de 19 de maio de 2011.

Protocolo: 808398

FaZeNda PriMaVera 
aLciMar MartiNHo Jordao de Medeiros 

cPF: 043.241.016-39 
localizado na Gleba Moju, Vicinal 03, Km 7, Zona rural, torna público que está 
requerendo junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a licença de atividade rural 
para a atividade de criação de Bovinos.

Protocolo: 808403

raiMUNda da costa NasciMeNto 
cPF nº 157.437.482-68 

representante legal do imóvel denominado FaZeNda PiNHo, localizado no 
município de PraiNHa/Pa, torna público que solicitou junto a Secretaria de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade-SEMaS/Pa, autorização de cap-
tura, coleta, resgate, Transporte e Soltura da fauna Silvestre e renovação da 
autorização de Supressão florestal e demais formas de Vegetação, precedida de 
Supressão de Vegetação primária para Uso alternativo do Solo, em conformidade 
com o disposto na iNSTrUcÃo NorMaTiVa N°06, de 19 de maio de 2011 e na 
iNSTrUcÃo NorMaTiVa N°51 de 06 de setembro de 2010.

Protocolo: 808401

edeLsoN da crUZ LUZ 
cPF nº 694.108.012-49 

residente à rua Santa Tereza, 81, Santa rita, Jacundá-Pa, requereu da SE-
MaTUr/Jacundá, licença de operação para Extração de areia.

Protocolo: 808407

FeLiPe aGUiar dos saNtos 
cPF nº 094.061.532-03 

residente à rua Epitácio Pessoa, 203, aparecida, Jacundá-Pa, requereu da 
SEMMa/Goianésia do Pará, licença de atividade rural para Pecuária na fa-
zenda Santiago.

Protocolo: 808410

.

.

eMPresariaL
.

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna 
público que solicitou em 13/05/2022 (sob doc. SEMaS  nº 2022/15932) 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará 
(SEMaS/Pa), a outorga de obra hídrica, para atividade de travessia de 
duto, pontes e bueiros em 22 drenagens, localizadas no trecho de 36 km 
(km 175 ao 211 sentido Paragominas - Barcarena).

Protocolo: 808381
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aUto Posto cidade  coMÉrcio de coMBUstiVeis Ltda 
cNPJ nº 19.192.227/0001-04 

Torna público a solicitação da renovação da licença de operação nº 
2019/11572 na Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - 
SEMaS, para atividade de Transporte de Produtos Perigosos, localizada na rua 
rio Uruguai, Qd 73, lt 15 e 16, conjunto Habitacional Morar dias Melhores, 
Parauapebas/Pa.

Protocolo: 808374

a empresa adrYaNo siLVa Leite eireLi-Me 
(FaMa aUtoPeÇas) 

inscrita no cNPJ:05.689.168/0001-70 
Torna público que requereu junto à Secretaria Municipal do Verde e do Meio am-
biente de Paragominas a obtenção da licença de operação para a atividade de 
oficiNa MEcÂNica, mediante o processo 2203003/2022.

Protocolo: 808379

aUto Posto cidade  coMÉrcio de coMBUstiVeis Ltda 
cNPJ nº 19.192.227/0001-04

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS, as licenças de operação de nº 2017/10955, 2019/11567 e 
2019/11572, Processo n°2017/27103, para atividade de Transporte de Produtos 
Perigosos, localizada na rua rio Uruguai, Qd 73, lt 15 e 16, conjunto Habitacional 
Morar dias Melhores, Parauapebas/Pa.

Protocolo: 808377

aLecriM - iNdÚstria de Madeiras Ltda 
firma do ramo de serraria, estabelecida na rodovia Santarém cuiabá km 05, 
Matinha, Santarém/Pa, portadora do cNPJ nº 83.759.423/0001-17, vem tornar 
público que recebeu junto a Secretaria de Estado de Meio ambiente de Sustenta-
bilidade- SEMaS/Pa,  a licença de operação - lo nº 13496/2022, com validade 
até 24/052024, oriunda do processo  nº  42907/2021.

Protocolo: 808367

Posto JUrUÁ Ltda 
Torna público que recebeu da SEMMa/MEdicilaNdia, a licença de operação - 
lo nº 06/2022, válida até 31/05/2024, para atividade de Posto revendedor de 
combustíveis para veículos automotores, em Medicilandia/Pa.

Protocolo: 808368

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que obteve junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Belém - SEMMa, a licença ambiental Previa n° 023/2022 e licença de insta-
lação n°039/2022 para a atividade de Torre de Telefonia Móvel (Br69407-a), 
localizada na rua das laranjeiras, n° 265-a, Tenoné, Belém-Pa, através do 
processo Nº 1855/2022.

Protocolo: 808362

Lasari diaGNÓsticos Ltda 
cNPJ: 06.173.252/0001-07 

localizada na rua João Batista, 03, bairro centro de Breu Branco-Pa, torna 
público que requereu e recebeu junto a SEMaSa-Breu Branco/Pa a renovação 
da lo nº 044/2020 para a atividade de laboratórios de análises clínicas, bio-
lógicas, radiológicas, físico-químicas e outros análogos.

Protocolo: 808364

issaa- iNstitUto de saÚde sociaL 
e aMBieNtaL da aMaZÔNia 

Abre inscrições para evento seletivo simplificado, regido pelo edital 
nº 001/2022.
Com oferta de vagas para profissionais da saúde, nas áreas descritas no edi-
tal, disponibilizado no site www.issaa.org.br.
os inscritos no certame serão selecionados via análise curricular, prova, teste 
de personalidade e entrevistas.
se aprovados e convocados para contratação, os mesmos serão alo-
cados no município de tucuruí.

Protocolo: 808371

a empresa Bastidores 
eVeNtos Ltda Me, 84.149.244/0001-20 

Torna público que requereu junto a SEMMa - Secretaria Municipal do Verde 
e do Meio ambiente de Paragominas a obtenção da licENÇa dE oPEraÇÃo 
para a atividade de clUBE dE fESTaS E EVENToS, no município de Parago-
minas-Pará

Protocolo: 808372

editaL de coMUNicaÇÃo - sBa torres BrasiL 
Portadora do cNPJ nº 16.587.135/0001-35 

Torna público que recebeu da SEMMa - Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Castanhal/PA, a Licença Ambiental Simplificada nº 0010/2022 do processo 
0046/2021 com validade até 26/04/2026, para atividade de Estação de rádio 
Base localizada no endereço: Travessa floriano Peixoto, 2152, centro, casta-
nhal/Pa (Br88664).

Protocolo: 808356

K d iPPoLito - Me. 
cNPJ: 01.848.104/0001-13 

cj. cidade Nova ii, we 26, nº 271, bairro coqueiro - ananindeua/Pa. 
Torna público que requereu da SEMa/aNaNiNdEUa, licença de operação 
para atividade de fornecimento de alimentos Preparados Preponderantemen-
te Para Empresas. req. (r054722).

Protocolo: 808358

caMara MUNiciPaL de BUJarU
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos

Partes: cÂMara MUNiciPaL de BUJarU/Pa-cMB
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 02/2022

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada EM locaÇÃo dE VEÍcUloS dE MÉdio PorTE, TiPo aUTo-
MÓVEl, caTEGoria SEdaN oU HaTcH (coMPacTo oU MÉdio), SEM Mo-
ToriSTa, MoVidoS a GaSoliNa, diESEl oU GaSoliNa E álcool, coM 
QUiloMETraGEM liVrE, coM a fiNalidadE dE aTENdEr dEMaNdaS da 
cÂMara MUNiciPal dE BUJarU/Pa, em favor da empresa: coNSTrU for-
TE - coNSTrUcao, TraNSPorTE, MaNUTENcao & SErVicoS lTda, inscrita 
no cNPJ nº 44.371.947/0001-84, Valor global:r$ 80.900,00 (oitenta mil e 
novecentos reais);. Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) 
meses, contados a partir de sua assinatura. data da assinatura: 01 de junho 
de 2022.

eXtrato de coNtratos
Partes: cÂMara MUNiciPaL de BUJarU/Pa-cMB

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 02/2022
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada EM locaÇÃo dE VEÍcUloS dE MÉdio PorTE, TiPo aUTo-
MÓVEl, caTEGoria SEdaN oU HaTcH (coMPacTo oU MÉdio), SEM MoTo-
riSTa, MoVidoS a GaSoliNa, diESEl oU GaSoliNa E álcool, coM QUi-
loMETraGEM liVrE, coM a fiNalidadE dE aTENdEr dEMaNdaS da cÂ-
Mara MUNiciPal dE BUJarU/Pa. Empresa, Número e Valores do contrato: 
coNSTrU forTE - coNSTrUcao, TraNSPorTE, MaNUTENcao & SErVicoS 
lTda, inscrita no cNPJ nº 44.371.947/0001-84- coNTraTo- Nº 01/2022-
cMB- valor global: r$ 80.900,00; Vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 02/2022

comunicamos aos interessados que foi homologado o Pregão ele-
trônico srP nº 02/2022, tendo por objeto o rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM locaÇÃo dE 
VEÍcUloS dE MÉdio PorTE, TiPo aUToMÓVEl, caTEGoria SEdaN oU 
HaTcH (coMPacTo oU MÉdio), SEM MoToriSTa, MoVidoS a GaSoliNa, 
diESEl oU GaSoliNa E álcool, coM QUiloMETraGEM liVrE, coM a fi-
NalidadE dE aTENdEr dEMaNdaS da cÂMara MUNiciPal dE BUJarU/Pa, 
a empresa: coNSTrUcao, TraNSPorTE, MaNUTENcao & SErVicoS lTda, 
inscrita no cNPJ nº 44.371.947/0001-84, Valor global:r$ 80.900,00 (oitenta 
mil e novecentos reais).

ericKa aMoriM-Pregoeira da cMB

Protocolo: 808360

editaL de coMUNicaÇÃo - sBa torres BrasiL 
Portadora do cNPJ nº 16.587.135/0001-35 

Torna público que recebeu da SEMMa - Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Castanhal/PA, a Licença Ambiental Simplificada nº 0011/2022 do processo 
0047/2021 com validade até 26/04/2026, para atividade de Estação de rádio 
Base localizada no endereço: Travessa Elias Moreira, 315, caiçara, castanhal/
Pa (Br88663).

Protocolo: 808352

W a coMercio eireLi 
inscrito no cNPJ n° 19.815.814/0001-02 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, a licença de operação nº 13386/2022, para de-
senvolver atividade de empresa transportadora de substâncias e produtos 
perigosos.

Protocolo: 808348

BriLasa s.a.
cNPJ: 04.134.540/0001-19 

localizada distrito industrial de ananindeua - Setor c, quadra 07, lote 09. tor-
na público que solicitou a Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMa/aNa-
NiNdEUa  a renovação da licença ambiental de operação - lo N° l09521 
através de requerimento N° r05622 para atividade  de comércio Varejista de 
Materiais de construção em Geral.

Protocolo: 808349

a terraaMaZoN coNstrUtora eireLi ePP 
cNPJ 83.765.651/0001-08 

Torna público que requereu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE aNaNiNdEUa - SEMa a licença operacional através do requerimento nº 
r044622, End.: av. Zacarias de assunção lote nº 002 - Setor distrito indus-
trial - centro - ananindeua - Pa.

Protocolo: 808333
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G DIAS PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ Nº 14.275.268/0001 – 40 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acio-
nistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. a aprovação desse Relatório e das respectivas 
Demonstrações Contábeis. Estamos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Ananindeua-PA, 04 de abril de 2022.

ATIVO N.E 2021 2020
   CIRCULANTE 10.255 5.813

  Caixa e Equivalentes de Caixa 5 2.721 12
  Contas a Receber 6 2.252 870
  Outros Créditos 5.282 4.931

   NÃO CIRCULANTE 139.576 125.334
  Partes Relacionadas 5.544 4.540
  Participações Societárias 133.964 120.746
  Imobilizado Líquido 68 48

ATIVO TOTAL 149.831 131.147
PASSIVO
   CIRCULANTE 4.2 2.239 4.189

  Fornecedores 672 661
  Obrigações Sociais e Trabalhistas 106 124
  Obrigações Tributárias 64 222
  Outros Créditos 1.397 3.182

   NÃO CIRCULANTE 12.619 3.100
  Partes Relacionadas 7 11.199 1.934
  Outras Obrigações 1.420 1.166

   PATRIMÔNIO LÍQUIDO 134.973 123.858
  Capital Social Realizado 10 4.365 4.365
  Reservas de Lucros 728 2.568
  Reservas Reflexas 129.880 116.925

PASSIVO TOTAL 149.831 131.147

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (D.R.E.) FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
Em Milhares de R$                            

NOMENCLATURAS N.E 2021 2020
(=) DESPESAS OPERACIONAIS (11) (7)

  - Administrativas (11) (7)
(=) RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 10 26 39
(=) OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 12 (6) 1.531
(=) LUCRO DO EXERCÍCIO 9 1.563

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (D.F.C.)DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
Milhares de R$

NOMENCLATURAS 2021 2020
1 – AJUSTES PARA CONCILIAÇÕES COM O CAIXA 26 1.531
1.1 – Lucro do Exercício 9 1.563
2 – Ajustes p/ Conciliação com o Resultado 17 (32)
2.1 – Depreciações 11 7
2.2 – Ganhos (Perdas) na Equivalência Patrimonial 6 (39)
3 – DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (4.685) (573)
3.1 – Contas a Receber (1.382) 7
3.2 – Outros Ativos Circulantes (336) (187)
3.3 – Adiantamentos a Fornecedores (20) -0-
3.4 –Créditos com Empregados 7 -0-
3.5 – Partes Relçacionadas (1.004) (3.584)
3.6 – Fornecedores 11) 608
3.7 – Obrigações Trabalhistas e Sociais (17) (224)
3.8 – Obrigações Tributárias (159) 11
3.9 – Lucros a Distribuir (1.727) -0-
3.10– Outras Obrigações (58) 2.796
4 – DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (13.256) (2.888)
4.1 – Aquisições de Bens para o Imobilizado (32) (18)
4.2 – Direitos a Receber a Longo Prazo -0- (3.269)
4.3 – Geração de Investimentos (14) 4.441
4.4 – Contas Reflexas s/ PL das Controladas (13.210) (4.042)
5 – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 20.624 1.934
5.1 – Partes Relacionadas 9.519 1.850
5.2 – Outros Créditos à Longo Prazo -0- 1.165
5.3 – Aumento/Diminuição de Reservas (1.850) (5.378)
5.4 – AFAC (255) 255
5.5. – Contas Reflexas s/PL das Controladas 13.210 4.042
6= CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES 2.709 4
7 – VARIAÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES

  7.1– No Fim doExercício
  7.2– No Início do Exercício

2.709
2.721

12

4
12
8

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (D.M.P.L.) 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Em milhares de R$

DESCRIÇÃO
CAPITAL
SOCIAL

REALIZADO

RESERVAS
DE

LUCROS
RESERVAS
REFLEXAS

LUCRO
ACUMULADO

AFAC
PATRIM.
LÍQUIDO

TOTAL
- Saldo em 31.12.2019 4.365 6.383 112.628 123.376
Lucro do Exercício 1.563 1.563
Constituição Reserva de Lucro 1.454 (1.454)
Dividendos Distribuídos (5.269) (5.269)
Compensação de Prejuízo Contábil (109) (109)
Adiantamento de Acionista p/AFAC 255 255
Estorno de Reserva Reflexa (112.628) (112.628)
Constituição de Reserva Reflexa 116.670 116.670
- Saldo em 31.12.2020 4.365 2.568 116.670 0,00 255 123.858
  Lucro do Exercício 9 9
Dividendos Distribuídos (9) (9)

Estorno de Reserva Reflexa (116.670) (116.670)
Constituição de Reserva Reflexa 129.880 129.880
Realização Reserva de Lucro (1.840) (1.840)
Transf. para  Exigível a L.Prazo (255) (255)
- Saldo em 31.12.2021 4.365 728 129.880 0,00 0,00 134.973

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - 
1. Contexto operacional- A G.Dias Participações S.A.(“Companhia”) é uma Sociedade anônima de capital fechado, que tem 
por atividades a participação no capital de outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na condição de sócia, acionista ou 
quotista, em caráter permanente ou temporário como controladora ou minoritária; gestão administrativa, financeira e investi-
mentos em empresas controladas e/ou coligadas, bem como, aquisição, cessão e alienação de participações societárias. Com 
sede à Rodovia BR 316, Km 08, S/N, Sala 002, Bairro Águas Brancas, município de Ananindeua, Estado do Pará. A União Fede-
ral, reconheceu o estado de calamidade pública em todo o território nacional, relacionada ao coronavírus (covid/19), pandemia 
declarada pela Organização Mundial da Saúde – OMS. Os governos federal, estaduais e municipais, vêm adotando medidas para 
o enfrentamento desta emergência, tais como: distanciamento social e suspensão de atividades econômicas. Dentro desse
contexto, a G. DIAS PARTICIPAÇÕES S.A., em linha com as medidas estabelecidas pelo governo estadual, está adotando 
medidas administrativas econômicas – financeiras, como forma de preservar o seu fluxo de caixa para sua sustentabilidade 
empresarial. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis - As demonstrações contábeis da 
Empresa foram elaboradas e estão apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). Excepcionalmente, conforme possibilidade expressa no CPC nº 36 (R3) – Demonstrações 
consolidadas. Não estão sendo apresentadas as demonstrações contábeis consolidadas. A preparação de demonstrações contá-
beis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da 
Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as demonstrações contábeis, estão 
sendo divulgadas na Nota Explicativa nº 4. A emissão dessas demonstrações contábeis foi autorizada em 31 de dezembro de 
2021. 3. Resumo das principais políticas contábeis - As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas de-
monstrações contábeis individuais estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados, salvo disposição em contrário: (a) Moeda funcional e de apresentação - Os itens incluídos nas demonstrações 
contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“a 
moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de Reais (R$), onde tem o R$ como moeda 
funcional e de apresentação. (b) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses e com risco in-
significante de mudança de valor. (c) Instrumentos financeiros – empréstimos e recebíveis - Instrumentos financeiros não 
derivativos incluem contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, bem como empréstimos e financiamen-
tos, contas a pagar e outras dívidas. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado - Os ativos fi-
nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos principalmente com a finalidade 
ativa e frequente de negociação no curto prazo. É designado pela Companhia, no reconhecimento inicial, como mensurado ao 
valor justo por meio do resultado. Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento - Os instrumentos financeiros 
mantidos até o vencimento são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos 
definidos e para os quais a Sociedade tem intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento. São avaliados pelo custo 
de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício. Empréstimos e recebíveis - 
São classificados como empréstimos e recebíveis os ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis 
que não são cotados em mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem recebíveis diversos e caixa 
e equivalentes de caixa. (d) Contas a receber de clientes terceiros e partes relacionadas - As contas a receber de clientes 
correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços e ou venda de produtos no decurso normal das ati-
vidades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. (e) Redução do valor recuperável de ativos 
financeiros – Teste de impairment - A Sociedade avalia no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de que 
o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e
os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais 
eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem 
um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros, que pode ser estimado de 
maneira confiável. Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment 
incluem: (i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; (ii) Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora 
no pagamento dos juros ou principal; (iii) A Companhia, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do 
tomador de empréstimo, garante ao tomador uma concessão que o credor não consideraria; (iv) Torna-se provável que o to-
mador declare falência ou outra reorganização financeira; (v) O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo finan-
ceiro devido às dificuldades financeiras; e (vi) Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos 
de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a di-
minuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo: * Mudanças adversas na 
situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira; *Condições econômicas nacionais ou locais que se correla-
cionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. A Companhia avalia em primeiro lugar se existe evidência objetiva de 
impairment. O montante do prejuízo é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de 
juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demons-
tração do resultado. Se um empréstimo tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda por impair-
ment é a atual taxa de juros efetiva determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático, a Companhia pode 
mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço de mercado observável. Se, num perí-
odo subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um 
evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão 
da perda por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. (f) Imposto de Renda 
e Contribuição Social - A Administração avalia periodicamente as posições assumidas pela Companhia nas declarações de 
Imposto de Renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece 
provisões, quando apropriado, com base nos valores que deverão ser pagos às autoridades fiscais. O encargo de Imposto de 
Renda e a Contribuição Social corrente são calculados com base no Regime Tributário de presunção, devidamente calculados s/a 
receita bruta de suas atividades fins e sobre outras receitas, base de tributações, conforme legislação tributária em vigor, sendo 
o imposto de renda calculado à alíquota de 15% mais adicional de 10% sobre a parcela trimestral excedente e a contribuição 
social calculada à alíquota de 9%. (g) Participações societárias - Estão sendo avaliadas pelo método de equivalência, sendo 
o resultado auferido nestes investimentos reconhecidos diretamente no resultado do exercício e as reservas reflexas reconheci-
das diretamente sobre o patrimônio líquido de suas controladas. (h) Imobilizado - O imobilizado está demonstrado ao custo 
histórico de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e amortização acumulada.  Os bens são depreciados pelo método 
linear, utilizando taxas anuais, a partir da data em que os ativos encontram-se disponíveis para serem utilizados no uso preten-
dido, exceto por terrenos que não são depreciados. (i) Impairment de ativos não financeiros - Os ativos que estão sujeitos 
à depreciação e amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstân-
cias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o 
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os 
custos de venda e o seu valor em uso. Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sofrido impairment, são revisados 
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data de apresentação do relatório. (j) Provisões 
- São reconhecidas para obrigações presentes (legais) resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os valores 
de forma confiável e cuja liquidação seja provável. As provisões para ações judiciais quando existentes, são reconhecidas quan-
do a Companhia tem uma obrigação presente ou não formaliza como resultado de eventos passados, sendo provável que uma 
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saída de recurso seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. Estão atualizadas até a 
data dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advo-
gados da Companhia. (k) Resultado - As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu correspondente perío-
do de competência. 4. Gestão de riscos -  4.1. Fatores de risco inanceiro - (a) Instrumentos inanceiros - Os valores 
de mercado dos ativos e passivos inanceiros são determinados com base em informações de mercado disponíveis e metodolo-
gias de valorização apropriadas e não divergem signiicativamente dos saldos contábeis. O uso de diferentes premissas de 
mercado e/ou metodologias de estimativas poderiam causar um efeito diferente nos valores estimados de mercado. Os principais 
instrumentos inanceiros da Empresa em 31 de dezembro de 2021 eram caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, partes 
relacionadas e fornecedores, cujos valores contábeis correspondem aos valores de realização. (b) Risco do luxo de caixa ou 
valor justo associado com taxas de juros - Os resultados e os luxos de caixa operacionais da Empresa são, substancialmen-
te, independentes das mudanças nas taxas de juros do mercado. (c) Risco de liquidez - O risco de liquidez surge da possibi-
lidade de não poder cumprir com as obrigações contratadas nas datas previstas e necessidades de caixa devido às restrições de 
liquidez do mercado. A liquidez no curto prazo e a eiciência da gestão do caixa é administrada pela gerência inanceira da 
Companhia. A previsão de luxo de caixa é realizada mensalmente e monitorada diariamente para assegurar que a Companhia 
tenha caixa suiciente para atender às necessidades operacionais. (d) - Risco operacional - A Companhia recebe assessoria 
de consultores externos no gerenciamento de riscos, proporcionando cobertura e proteção de seus ativos. 4.2. Instrumentos 
inanceiros  - Os principais instrumentos inanceiros utilizados pela empresa estão demonstrados a seguir: Os instrumentos 
inanceiros por categoria em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, correspondem 

Ativos    
Empréstimos e recebíveis    
 31/12/2021  31/12/2020

Caixa e equivalentes de caixa              2.721                   12 
Contas a receber de clientes - Terceiros              2.252                 870 
Partes Relacionadas              5.544              4.540 
   

            10.517               5.422 
Passivos    
Empréstimos e outras obrigações    

Fornecedores                 672                 661 
Partes Relacionadas            11.199               1.934 
Empréstimos e inanciamentos - Terceiros                       -                        - 

            11.871               2.595 
4.3. Gestão de capital - Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
sua continuidade para oferecer retorno aos sócios e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura 
de capital ideal para reduzir esse custo. 
5. Caixa e equivalentes de caixa

2021  2020
Caixa                 -             - 
Bancos          2.721           12 
Aplic.Financeiras                 -             - 

        2.721            12 
6. Contas a receber

2021 2020
CLIENTES NO Mercado Interno (Empresas Controladas) 2.067 685
CLIENTES NO Mercado Interno (Cessão de Direitos sobre venda Controlada 
P.Juruá Ltda.) 185 185
TOTAL A RECEBER 2.252 2.072

A Sociedade entende pela não necessidade de constituição de provisão para Perda Estimada para Créditos de Liquidação 
Duvidosa – PCLD. A abertura dos saldos a receber é conforme segue:

2021 2020
Em até 30 dias 582 481
Acima de 30 dias 1.670 1.591
TOTAL A RECEBER 2.252 2.072

7. Transações e saldos com partes relacionadas - Os saldos com partes relacionadas são compostos de valores 
registrados através de transações de contratos de mútuos e conta correntes junto às suas controladas  TRR Serra Dou-
rada Comércio de Combustíveis Ltda., Rodrigues & Dias Com.Combustíveis Ltda., Gonçalves & Dias Ltda., Transdourada 
Transportes Rodoviários Ltda., Transdourada Navegação Ltda. e Agropecuária Ventania Ltda. e a interligada R. Dias Inves-
timentos e Participações S.A.

2021 2020
Ativo Passivo Ativo Passivo

TRR Serra Dourada Com.de Comb.Ltda.              359                95              359                89 
Rodrigues & Dias Com.Comb.Ltda.              627 -              627 - 
Gonçalves & Dias Ltda.              575          2.010 -          1.569 
Agropecuária Ventania Ltda.          2.455 - - - 
Transdourada Transp.Rodoviários Ltda.          1.528          1.216          1.400              170 
Transdourada Navegação Ltda. -          5.102          1.154              106 
Aracy Rodrigues Gonçalves - -          1.000 - 
R. Dias Investimentos e Particip. S.A. -          2.776 - - 

         5.544        11.199          4.540          1.934 
Representado por
Empréstimos e inanciamentos -  Circulante - - - - 
Empréstimos e inanciamentos -  Não Circulante          5.544        11.199          4.540          1.934 

         5.544        11.199          4.540          1.934 

8. Imobilizado
Móv. E utenc. E Equipamentos de Total 
Equip.Comunic. Informática operação

Saldos em 31 de dezembro de 2020 29 19 48
      Aquisição 31 31
      Depreciação (5) (6) (11)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 24 44 68
Taxas Fiscais  anuais de depreciação - % 10 20

9. Participações Societárias - As Participações societárias em 31 de dezembro de 2021 e 2020 podem ser assim demonstradas:
% - Participação Saldo

Descrição 2.021 2.020              2.021 2.020 
Gonçalves & Dias Ltda 99,99% 99,99%              2.045 2.045 
Posto Juruá Ltda. 99,99% 99,99%                     -   -   
TRR Seera Dourada Com. de combustíveis ltda. 99,99% 99,99%                     -   -   
Transdourada Transportes Rodoviários Ltda. 99,99% 99,99%                     -   -   
Transdourada Navegação Ltda. 99,99% 99,99%          130.340 117.130 
Rodrigues & Dias Com.Combust.Ltda. 99,99% 99,99%                     -   -   
Dias Com. de derivados de Petróleo Ltda. 99,99% 99,99%                  687 678 

GD Estaleiro de Reparos Navais Ltda. 99,99% 99,99%                     -   -   
Agropecuária Ventania Ltda. 99,99% 99,99%                     -    -   
Total          133.072 119.853 

Nota:A Companhia, com aprovação unânime junto a seus acionistas, em AGE de 04/01/2021, deiniu pela participação 
societária de 99,99% sobre o capital social na constituição da Sociedade Rio Xingu Operador Portuário Ltda., que tem 
capital social de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), tendo como parte integrante da sociedade sua controlada 
Dias Com. de Derivados de Petróleo Ltda., com participação de 0,01% sobre o capital social. A sociedade constituída, tem 
como objeto social a atividade de Operador Portuário (CNAE 5231-1/02), tendo sua sede estabelecida no município de 
Ananindeua, Estado do Pará, com registro junto a Secretaria da Receita federal, bem como Junta Comercial do Estado do 
Pará-JUCEPA, sob o NIRE 15201630098, em 22/01/2021. A referida sociedade manteve-se durante todo o exercício de 
2021, na condição pré-operacional, com o capital social a integralizar. 10. Capital social - O capital subscrito e integrali-
zado é de R$ 4.365.000,00, em 31 de dezembro de 2021, e está representado por 4.365.000 (quatro milhões e trezentas 
e sessenta e cinco mil) ações ordinárias e preferenciais, sem valor nominal

SÓCIOS ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS T O T A L
ANOS 31.12.21            

31.12.20
31.12.21          
31.12.20

    31.12.21        
31.12.20

João Dias da Silva 1.091.250 1.091.250 103.989 103.989 1.195.239 1.195.239
Aracy R. Gonçalves 1.091.250 1.091.250 103.989 103.989 1.195.239 1.195.239
Breno R. Dias 658.174 658.174 658.174 658.174
Nathan R. Dias 658.174 658.174 658.174 658.174
Thais R. Dias Tabosa 658.174 658.174 658.174 658.174

TOTAL 2.182.500 2.182.500 2.182.500 2.182.500 4.365.000 4.365.000

11. Outras Despesa/Receitas Operacionais por natureza
 2021  2020
Outras despesas/Receitas operacionais líquidas    
Perdas de recebíveis          -           - 
Perda em Equivalência Patrimonial      (50)      (110)
Outras Despesas Operacionais          -           - 
Ganho/Perda na alienação de Investimentos     1.460 
Outras Receitas Operacionais          -         71 
Ganho em Equivalência Patrimonial        44       149 
            - 
        (6)   1.570 

Nota: A Companhia apurou no exercício 2021, perda em equivalência patrimonial, no valor de R$ 6.136,69, referente a apuração pelo 
MEP-Método de Equivalência Patrimonial sobre o Patrimônio líquido positivo de 31/12/2021, existentes nas empresas que controla. 
12. Eventos Subsequentes - Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerra-
mento do exercício e a data da conclusão da auditoria, que venham a ser fato relevante sobre a situação patrimonial e inanceira da G 
DIAS  PARTICIPAÇÕES S/A ou que possam provocar efeitos relevantes sobre seus resultados futuros.

Aracy Rodrigues Gonçalves       Nathan Rodrigues Dias    Breno Rodrigues Dias
Diretora Presidente                  Diretor Executivo            Diretor Executivo

José Orlando Belchior Ribeiro Filho
Contador CRC/CE 012632/O-4

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos. Srs.
Acionistas, Administradores e Diretores da
G DIAS PARTICIPAÇÕES S/A.
Ananindeua – PA
1) Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da G DIAS PARTICIPAÇÕES S/A (Empresa), que compreendem o Balan-
ço Patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas Demonstrações do Resultado e das Mutações do Patrimônio Líquido para 
o exercício indo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e inanceira da G DIAS PARTICIPAÇÕES S/A, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas Operações 
e do seu Fluxo de Caixa para o exercício indo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
2) Base para Opinião  - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Proissional do Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suiciente e apropriada para fundamentar nossa opinião, com ressalva.
3) Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor -    As Demonstrações 
Contábeis relativas ao exercício indo em 31 de dezembro de 2020, que servem para ins de comparabilidade, foram examinadas por 
nós, emitindo relatório de opinião, datado de 30 de março de 2021, sem ressalva.
4) Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis -    A administração é res-
ponsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade da G DIAS PARTICIPAÇÕES S/A de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.
5) Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, 
não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam inluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proissional e mantemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suiciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiicação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eicácia dos controles internos da empresa. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiicativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modiicação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a empresa a não mais se manter em continuidade operacional. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações signiicativas de auditoria, inclusive as eventuais deiciências signiicativas nos controles 
internos que identiicamos durante nossos trabalhos. Belém (PA), 04 de Abril de 2022.
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