
diário oficial Nº 35.000   1Quarta-feira, 08 dE JUNHo dE 2022DIÁRIO OFICIALBelém, Quarta-feira
08 de Junho de 2022

República Federativa do Brasil - Estado do Pará 165 Páginas
ANO CXXXIl DA IOE

131º DA REPÚBLICA
Nº 35.000

eXecUtiVo
GaBiNete do GoVerNador ....................................................- PáG. 4
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado ................................- PáG. 6
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado ..........................- PáG. 10
ProcUradoria GEral do ESTado ............................................- PáG. 10
SEcrETaria ESTraTÉGica dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia  ....................................................- PáG. 24
fUNdaÇÃo ParáPaZ ...................................................................- PáG. 24

secretaria de estado de 
PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo ........................................- PáG. 24
iMPrENSa oficial do ESTado  .................................................- PáG. 28
iNSTiTUTo dE aSSiSTÊNcia doS 
SErVidorES do ESTado do Pará .............................................- PáG. 28
iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária 
do ESTado do Pará ..................................................................- PáG. 29
EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica 
do ESTado do Pará ..................................................................- PáG. 35

secretaria de estado da FaZeNda ..................................- PáG. 36
BaNco do ESTado do Pará S.a ................................................- PáG. 42

secretaria de estado 
de saÚde PÚBLica ..................................................................- PáG. 43
HoSPiTal oPHir loYola ............................................................- PáG. 54
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará ...................... - PáG. 57
fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia 
E HEMaToloGia do Pará ...........................................................- PáG. 58
fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal 
dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa .....................................................- PáG. 60

secretaria de estado 
de traNsPortes .....................................................................- PáG. 66
coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS
do ESTado do Pará ..................................................................- PáG. 68
aGÊNcia ESTadUal dE rEGUlaÇÃo 
E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS ........................................- PáG. 68

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca ...................................................- PáG. 70
iNSTiTUTo dE TErraS do Pará .................................................- PáG. 73
NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral ...........................- PáG. 74
aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária 
do ESTado do Pará ..................................................................- PáG. 74
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica 
E EXTENSÃo rUral do ESTado do Pará ...................................- PáG. 77
cENTraiS dE aBaSTEciMENTo do Pará S.a.  ...........................- PáG. 78

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade ..........................................- PáG. 78
iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal 
E da BiodiVErSidadE do ESTado do Pará .............................- PáG. 79

secretaria de estado de 
seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL ...............................- PáG. 80
PolÍcia MiliTar do Pará ..........................................................- PáG. 80
fUNdo dE aSSiSTÊNcia Social da PolÍcia MiliTar  ..............- PáG. 85
corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará ...................................- PáG. 86
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará  ............................................. - PáG. 87
PolÍcia ciENTÍfica do Pará ......................................................- PáG. 99
dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará ................... - PáG. 100

NESTA EDIÇÃO 
secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria ................................. - PáG. 102

secretaria de estado de cULtUra ................................. - PáG. 104
fUNdaÇÃo cUlTUral do Pará ................................................. - PáG. 106

secretaria de estado de coMUNicaÇÃo ...................... - PáG. 111

secretaria de estado de edUcaÇÃo .............................. - PáG. 112
UNiVErSidadE do ESTado do Pará ....................................... - PáG. 115

secretaria de estado de assistÊNcia 
sociaL, traBaLHo, eMPreGo e reNda ............................. - PáG. 116
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo 
SocioEdUcaTiVo do Pará ...................................................... - PáG. 122

secretaria de estado de 
JUstiÇa e direitos HUMaNos ........................................... - PáG. 123

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia ......................................................... - PáG. 123
iNSTiTUTo dE METroloGia do ESTado do Pará  .................  - PáG. 123
JUNTa coMErcial do ESTado do Pará .................................. - PáG. 123
NÚclEo EXEcUTor do ProGraMa 
MUNicÍPioS VErdES................................................................. - PáG. 124

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
UrBaNo e oBras PÚBLicas ................................................ - PáG. 124
coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará .................................... - PáG. 126
coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do Pará  ................... - PáG. 127

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica ...................... - PáG. 127
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo 
a ESTUdoS E PESQUiSaS.......................................................... - PáG. 129

secretaria de estado de esPorte e LaZer .................... - PáG. 130

secretaria de estado de tUrisMo  ............................... - PáG. 131

deFeNsoria PÚBLica do estado ...................................... - PáG. 131

JUdiciÁrio
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará ............................ - PáG. 138

LeGisLatiVo
aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará  ..................... - PáG. 138

triBUNais de coNtas
TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará ............................. - PáG. 138

MiNistÉrio PÚBLico
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará ...................... - PáG. 140
MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.............................. - PáG. 141

MUNicÍPios ...........................................................................- PáG. 143
ParticULares ......................................................................- PáG. 151
eMPresariaL ........................................................................- PáG. 151



2  diário oficial Nº 35.000 Quarta-feira, 08 dE JUNHo dE 2022

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Helder Zahluth Barbalho 
Tel.: (91) 3216-8829/ 3342-5663
GABINETE  DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: 

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: Luiziel Henderson Guedes de Oliveira
Tel.: (91) 3216-8831 /8832/8833/8830 
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: CEL. PM Osmar Vieira da Costa Júnior
Tel.: (91) 3214-0601/ 33425672 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Ricardo Nasser Sefer
Tel.: (91) 3344-2742/2798/2786/2700

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO SUDESTE DO PARÁ
Secretário: João Chamon Neto
Tel.: (94) 98402-9275 / (94)98404-7928

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO BAIXO AMAZÔNAS 
Secretário: Alexandre Almeida Maduro
Tel.: (93) 98412-6196 

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO MARAJÓ 
Secretário: Jaime da Silva Barbosa
Tel.: (91) 98585-2595

secretaria estratÉGica 
de articULaÇÃo da cidadaNia
Secretário: Ricardo Brisolla  Balestreri
Tel.: 3342-0351/0352/0363 
 
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: José Rubens Barreiros de Leão
Tel.: (91) 3239-6477 /6450/ 6677 

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - OGE
Auditor: Arthur Houat Nery de Souza
Tel.: (91) 3216-8883/8899

FUNDAÇÃO PARÁPAZ
Presidente: alberto Henrique Teixeira de Barros
Tel.: (91) 3321-4303 /98510-8012/ Geral: 3321-4300

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD
Secretária: Ivaldo Renaldo De Paula Ledo   
Tel.: (91) 3194-1010/1004/1012/1427

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE 
Presidente: Aroldo Carneiro
Tel.: (91) 4009-7860/7800/7801 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
Presidente: Bernardo albuquerque de almeida
Tel.: (91) 3366-6111/6117/6118

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Presidente: Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
Tel.: (91) 3182-3585/3587  

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ - EGPA
Diretora Geral: Elisângela Mara da Silva Jorge 
Tel.: (91) 3214-6860/6802/6803 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
Secretário: René de Oliveira e Sousa Júnior
Tel.: (91) 3222-5720/3218-4200/4324  Fax: (91) 3223-0776

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
Presidente: Ruth Pimentel Méllo
Tel.: (91) 3348-3310/3320/3209/ 3223-0823 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA 
Presidente: cilene Moreira Sabino de oliveira
Tel.: (91) 3217-5802/5804 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Secretário: Rômulo Rodovalho Gomes
Tel.: (91) 4006-4347/4356/4006-4800/4804/4805/4006-4849

HOSPITAL OPHIR LOYOLA 
Diretora Geral: ivete Gadelha Vaz
Tel.: (91) 3265-6530/6529/6500

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Presidente: Bruno Mendes Carmona
Tel.: (91) 4009-2241/2202/0329/2333 

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
Presidente: Paulo André Castelo Branco Bezerra 
Tel.: (91) 3110-6500/6502 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Helder Zahluth Barbalho 
GOVERNADOR

Vice-Governador

Francisco Melo
Presidente da Assembleia Legislativa

Célia Regina de Lima Pinheiro
Presidente do Tribunal de Justiça

João Paulo Carneiro Gonçalvez Ledo
Defensor Público Geral do Estado

Cesar Bechara Nader Mattar Júnior
Procurador Geral de Justiça

Aroldo Carneiro
Presidente

Moises Alves De Souza
Diretor Administrativo e Financeiro

Allan Gonçalves Brandão
Diretor Técnico

Sandra Maria Caminha Fonseca
Diretora de Documentação e Tecnologia

DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO E PARQUE GRÁFICO
Trav. do Chaco, 2271, Marco - 66.093-410 Belém - Pará

RECEPÇÃO: 4009-7800
www.ioepa.com.br

PUBLICAÇÕES
91 4009-7810 | 4009-7819

cm x coluna R$ 88,00
(*) O padrão de publicação obedecerá obrigatoriamente a fonte 
Verdana, Corpo 7.

a ioe teM UM recado Para sUa eMPresa
PUBLicar No diÁrio oFiciaL FicoU Mais 

rÁPido e Mais seGUro.

o sistema e-diário, que recebe publicações para o diário oficial do 
Estado, mudou. É um reforço do compromisso da Imprensa Oficial do 

Estado com seus usuários.

critÉrios Para PUBLicaÇÃo de arQUiVos FecHados 

fonte Verdana, corpo 7, Entrelinhamento 120%
Novo formato doE: a4 - área de Trabalho (19 x 27)
devem ser fechados no formato Pdf X1a, sem marcas de cortes, texto em preto 100%
imagens devem estar em P&B ou em escala de cinza e resolução mínima de 220 dpi. 
Não condensar ou expandir as fontes e imagens
Não serão aceitos arquivos fora dos padrões.

receBiMeNto de arQUiVos No BaLcÃo da ioe 
devem ser entregues até as 14 horas do dia útil anterior à publicação

Mais iNForMaÇÕes
(91) 4009-7800 / 4009-7842 | suporte@ioe.pa.gov.br



diário oficial Nº 35.000   3Quarta-feira, 08 DE JUNHO DE 2022

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: Ricardo Jorge de Moura Palheta
Tel.: (91) 4005-2506 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Adler Gerciley Almeida da Silveira 
Tel.:(91) 4009-3801/3802

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Abraão Benassuly Neto 
Tel.: (91) 3221-4102/4100/4103 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Eurípedes Reis da Cruz Filho
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: João Carlos Leão Ramos
Tel.: (91) 4006-1206/1207 /3226-8904/1363

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos
Tel.: (91) 3181-6513/6516/6548 / Geral: 3181-6500  

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Felipe Coêlho Picanço
Tel.: 3342-0150/0151/(91)98426-1383

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO PARÁ - ADEPARA
Diretor Geral: Jamir Junior Paraguassú Macedo 
Tel.: (91) 3210-1104 / Geral: 3210-1100  

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER
Presidente: rosival Possidônio do Nascimento
Tel.: (91) 3299-3413/3469/3400

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: José Mauro de Lima O’ de Almeida
Tel.: ((91) 3184-3398/3318/3319/3384/3380

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Presidente: Karla lessa Bengtson
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário:  Ualame fialho Machado
Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM
Comandante Geral: Cel. QOPM  José Dilson Melo de Souza Júnior
Tel.: (91) 3258-9906/9907

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA
Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
Tel.: (91) (91) 4006-8313 /8355

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
Tel.: (91) 4006-9094 /9045 

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ
Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretora Superintendente: Renata Mirella Freitas Guimarães de Sousa Coelho
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP
Secretário: Samuelson Yoiti Igaki                       
Tel.: (91) 3239-4201/4202

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretária: Bruno Chagas Da Silva Rodrigues Ferreira
Tel.:(91) 4009-8454/8451

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Guilherme relvas d’oliveira
Tel.: (91) 3202-4350/4349

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
Tel.:(91) 3201-9478 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretário: Vera Lúcia Alves de Oliveira
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911   Vera Oliveira: 32020931 

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Hilbert Hil Carreira do Nascimento
Tel.: (91) 4005-7733

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas
Tel.: (91) 3299-2202/2200

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.:   (91) 3239-1414/1400

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO PARÁ - FASEPA
Presidente: Luiz Celso da Silva
Tel.: (91) 3210-3308 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Gerente Executivo: João Marcel Cavalcante Da Costa
Tel.: (91)3205-7250/7257

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: Valbetanio Barbosa Milhomem
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente: Cláudia Bitar de Moraes Barbosa
Tel.: (91) 3224-2663/98116-9087 (secretária) 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO PARÁ - CODEC
Presidente: Lutfala de Castro Bitar
Tel.: (91) 3236-2884/3205-4704 

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO 
DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Rafaela Barata Chaves 
Tel.: (91) 3217-0524/0500

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: francisco alves de aguiar
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral
Tel.: (91) 3183-0003/0004/0020

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: José Antonio De Angelis 
Tel.: (91) 3202-8514/8567/8400

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Orlando Reis Pantoja
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior 
Tel.: (91) 3110-8450/8453

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Edilza Joana Oliveira Fontes
Tel.: (91) 4009-2511/2510/2543

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Marcel do Nascimento Botelho
Tel.: (91) 3323-2573/2574 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Marcos Antonio Brandão da Costa
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Nivan Setubal Noronha
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

secretaria de estado de tUrisMo - setUr
Secretário: André Orengel Dias
Tel.:(91) 3110-5003/5022/5000



4  diário oficial Nº 35.000 Quarta-feira, 08 DE JUNHO DE 2022

eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 2 de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará; e 
considerando o disposto no art. 15 da lei Estadual nº 7.264, de 24 de 
abril de 2009;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/526579,
r E S o l V E:
art. 1º Exonerar do conselho Estadual de Saúde (cES/Pa), o membro a 
seguir nominado:
i - seGMeNto de UsUÁrios
Associação Cultural Beneficente Mar da Galiléia (AMAV)
Titular: HaMilToN SWaGGarT dE SoUZa aMaraNTE
art. 2º Nomear para o conselho Estadual de Saúde (cES/Pa), o membro 
a seguir nominado:
i – seGMeNto de UsUÁrios
Associação Cultural Beneficente Mar da Galiléia (AMAV)
Titular: JEZaiaS doS SaNToS MoNTEiro
art. 3º o membro nomeado cumprirá o restante do mandato do seu antecessor.
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 7 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 proferida nos au-
tos do Mandado de Segurança, processo n° 0812272-31.2020.8.14.0000, 
impetrado por aNdrEa rEGiNa HENriQUES dE MEdEiroS e outros;
considerando os termos do ofício nº 00000552/2020 PGE-PcTa1, de 24 de 
março de 2022, da Procuradoria-Geral do Estado – PGE;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/373989;
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 ja-
neiro de 1994, os candidatos relacionados neste decreto, para exercerem 
na condição sub judice, o cargo de Professor classe i, Nível a, disciplina 
Matemática, 19ª UrE – Belém, com lotação na Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc.
carGo: ProfESSor claSSE i, NÍVEl a.
19ª UrE: BElÉM
diSciPliNa: MaTEMáTica
aNdrEa rEGiNa HENriQUES dE MEdEiroS
aNToNio fraNciSco dE SalES JUNior
BrUNo Valdo da SilVa alMEida
JacKSoN roBErTo carValHo dE SoUZa
THiaGo dioGo diaS cardoSo
YGor MarTiNS PENicHE
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Palácio do GoVErNo, 7 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 07 de JUNHo de 2022
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública Muni-
cipal, Estadual e federal.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/1288386,
d E c r E T a:
art. 1º fica excepcionada a cessão do servidor laUriMar dE MaToS fa-
riaS, ocupante do cargo de Professor classe ii, matrícula funcional nº 
80845288-1, no interesse do respectivo Órgão e do Serviço Público.
art. 2º compete à Secretária de Estado de Educação editar os atos neces-
sários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão do supraci-
tado servidor, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 07 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com a lei nº. 8.097, de 1º de janeiro de 2015, JorGE 
BEZErra fErrEira filHo do cargo em comissão de assessor administra-
tivo, código GEP-daS-012.2, com lotação na fundação ParáPaz.
Palácio do GoVErNo, 7 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com a lei nº. 8.097, de 1º de janeiro de 2015, oScar 
PiMENTEl raiol do cargo em comissão de Secretário de diretoria, código 
GEP-daS-011.1, com lotação na fundação ParáPaz.
Palácio do GoVErNo, 7 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, BárBa-
ra lETÍcia MUNiZ caSTro para exercer o cargo em comissão de Secretá-
rio de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na fundação ParáPaz.
Palácio do GoVErNo, 7 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto de 7 de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2022/679082,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de 
janeiro de 2015, ElEN MESQUiTa dE MoUra do NaSciMENTo do cargo 
em comissão de Procurador-chefe, código GEP-daS-012.5, com lotação no 
instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do 
Pará – idEflor-Bio, a contar de 1º de junho de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 7 de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2022/679082,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 
2015, iVaNa dE MElo aNTUNES coSTa para exercer o cargo em comissão 
de Procurador-chefe, código GEP-daS-012.5, com lotação no instituto de 
desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idE-
flor-Bio, a contar de 1º de junho 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com a lei nº. 7.584, de 28 de dezembro de 2011, 
combinado com o art. 3º, § 2º, do decreto nº. 1.250, de 20 de março de 
2015, EdUardo cÉSar corrÊa raMoS do cargo em comissão de coman-
dante de aeronave iii, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança 
Pública e defesa Social, a contar de 1º de junho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 7 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 7 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 disposto no artigo 88, §1º, inciso i, da lei Estadual nº 
5.251, de 31 de julho de 1985; 
considerando as informações constantes no Processo nº. 2022/628691,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado do 
Pará o caP PM rG 37967 iSMaEl da SilVa BarroS e o 1º TEN QoPM rG 
39215 frEdErico SilVa daS MErcÊS. 
art. 2º ficam agregados o caP PM rG 37967 iSMaEl da SilVa BarroS e o 
1º TEN QoPM rG 39215 frEdErico SilVa daS MErcÊS, em razão de terem 
passado à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará.
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 7 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar fEliPE coÊlHo PicaNÇo, Gerente Executivo do Núcleo de Ge-
renciamento do Pará rural - NGPr, a se ausentar de suas funções, no perí-
odo de 15 de julho a 13 de agosto de 2022, em gozo de férias regulamen-
tares, referentes ao período aquisitivo 2021/2022, devendo responder pelo 
expediente do Órgão, no impedimento do titular, fraNciSco faBricio 
GliNS dE araUJo, Gerente administrativo e financeiro.
Palácio do GoVErNo, 7 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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errata
do decreto estadual datado de 16 de maio de 2022, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº. 34.973, de 18 de maio de 2022, página 9, 
coluna 2, que trata da demissão, “a bem do serviço público”, do servidor 
VicENTE daVid JUNior, do cargo de investigador de Polícia
onde se lê: “(...), matrícula nº 54185631/2, (...)”.
Leia-se: “(...), matrícula nº 5913966-1, (...)”.

Protocolo: 810815

D E C R E T O  Nº 2412, DE 3 DE JUNHO DE 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo dE 
arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 418.262.880,75 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$ 418.262.880,75 (Quatrocentos e de-
zoito Milhões, duzentos e Sessenta e dois Mil, oitocentos e oitenta reais e 
Setenta e cinco centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

842020927200019026 - fiNaNPrEV 0196 319001 99.170.129,03
842020927200019027 - fiNaNPrEV 0196 319001 319.092.751,72

ToTal 418.262.880,75

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, 3 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

* Republicado por ter saído com incorreção no DOE nº 34.996, de 
06/06/2022

D E C R E T O Nº 2418, DE 6 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$ 49.699.987,82 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$ 49.699.987,82 (Quarenta e Nove Mi-
lhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e oitenta e Sete reais 
e oitenta e dois centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 782.676,12
081012781114997659 - SEEl 0101 444041 400.000,00
081012781114997659 - SEEl 0301 444041 100.000,00
081012781314998796 - SEEl 0101 335041 650.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0101 444042 350.000,00
141012060814918715 - SEdaP 0101 444042 2.342.303,66
141012060814918715 - SEdaP 0101 449052 4.051.000,00
151011339115037590 - SEcUlT 0101 449051 5.284.938,21
161011212215097674 - SEdUc 0102 444042 8.073.786,00
161011212615088238 - SEdUc 0102 339039 1.372.262,00
161011236215098906 - SEdUc 0101 319011 418.261,00
161011236215098906 - SEdUc 0101 319016 81.739,00

251010312615088238 - PGE 0101 339040 250.000,00
291012678214867505 - SETraN 0101 444042 272.599,74
311020618215028828 - Enc. cBM 0101 339030 3.000.000,00

401010642215008804 - Polícia civil 0101 449052 150.000,00
431051133315048948 - fET/Pa 0301 339039 12.139.173,33

462021339215038928 - fcP 0101 339014 17.875,00
462021339215038928 - fcP 0101 339036 102.600,00
462021339215038928 - fcP 0101 339047 20.520,00

672011648214898969 - coHaB 0101 444042 2.000.000,00

852010612815028832 - cPc 0101 339014 50.000,00

901011012212978338 - fES 0103 449052 835.981,00

901011030115078874 - fES 0101 334181 350.000,00

901011030215078288 - fES 0103 449052 5.823.333,33

901011030215078289 - fES 0103 444042 780.939,43

ToTal 49.699.987,82

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

071011581114997659 - SEdoP 0101 449051 350.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0101 449052 291.000,00

161011212215097603 - SEdUc 0102 449051 8.073.786,00

161011212215098905 - SEdUc 0102 339014 200.000,00

161011212215098905 - SEdUc 0102 339030 375.000,00

161011212215098905 - SEdUc 0102 339033 300.000,00

161011212215098905 - SEdUc 0102 339039 497.262,00

251010312212978338 - PGE 0101 339037 250.000,00

401010612212978339 - Polícia civil 0101 319011 500.000,00

462021339215038425 - fcP 0101 339014 13.875,00

462021339215038425 - fcP 0101 339036 47.600,00

462021339215038425 - fcP 0101 339039 70.000,00

462021339215038425 - fcP 0101 339047 9.520,00

462021339215038841 - fcP 0301 339039 100.000,00

842020927200019026 - fiNaNPrEV 0101 319001 18.992.517,73

852010618315028268 - cPc 0101 339014 50.000,00

871010824415057685 - fEaS 0301 339048 12.139.173,33

901011012212978338 - fES 0103 449052 223.788,70

901011030215078287 - fES 0103 449052 100.000,00

901011030215078289 - fES 0103 449039 6.659.314,33

901011030215078876 - fES 0103 449052 120.000,00

901011030215078879 - fES 0103 449052 200.000,00

901011030215078959 - fES 0103 449052 94.367,20

901011042215078362 - fES 0103 449052 42.783,53

ToTal 49.699.987,82

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 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 2420, DE 7 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$ 222.837,03 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$ 222.837,03 (duzentos e Vinte e dois 
Mil, oitocentos e Trinta e Sete reais e Três centavos), para atender à pro-
gramação abaixo:
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r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

481011957114908698 - SEcTET 0301 449052 30.000,00

642011030215078288 - fHcGV 0661 339030 192.837,03

ToTal 222.837,03

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, 7 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 810804

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

PORTARIA Nº 751/2022-CCG, DE 7 DE JUNHO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2022/698286,
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Gover-
no do Baixo amazonas, a viajar no trecho Santarém/Belém/Santarém, no 
período de 5 a 7 de junho de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, 
concedendo para tanto 2 e ½ (duas e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 752/2022-CCG, DE 7 DE JUNHO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2022/701655,
r E S o l V E:
autorizar HiGo lEoNardo lacErda dE SoUSa, Secretário adjunto do 
centro regional de Governo do Baixo amazonas, a viajar no trecho Santa-
rém/Trairão/Jacareacanga/ Novo Progresso/ Santarém, no período de 6 a 9 
de junho de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, concedendo para 
tanto 3 e ½ (três e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 753/2022-CCG, DE 7 DE JUNHO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/713347,
r E S o l V E:
autorizar JaiME da SilVa BarBoSa, Secretário regional de Governo do 
Marajó, a viajar no trecho Belém/Muaná/Belém, no período de 10 a 12 de 
junho de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, concedendo para 
tanto, 2 e ½ (duas e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 754/2022-CCG, DE 7 DE JUNHO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2022/707094,
r E S o l V E:
autorizar JoÃo cHaMoN NETo, Secretário regional de Governo do Sudes-
te do Pará, a viajar para a cidade de São Paulo/SP, no período de 7 a 11  
de junho de 2022, para tratar de assunto de interesse particular, devendo 
responder pelo expediente a servidora GaBriEllaVaScoNcEloS caETa-
No, coordenadora da área de Segurança.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 755/2022-CCG, DE 7 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. 2022/706124,
r E S o l V E:
i. exonerar MarcEl alMEida dE oliVEira do cargo em comissão de co-
ordenador de Projetos, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria 
de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 1º de junho 
de 2022.
ii. nomear clEidSoN MarTiNS caldaS para exercer o cargo em comissão 
de coordenador de Projetos, código GEP-daS-011.4 , com lotação na Se-
cretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 1º de 
junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 756/2022-CCG, DE 7 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. 2022/706124,
r E S o l V E:
nomear MarcEl alMEida dE oliVEira para exercer o cargo em comissão 
de diretor do Núcleo administrativo e financeiro, código GEP-daS-011.5 , 
com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, 
a contar de 1º de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 757/2022-CCG, DE 7 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. 2022/706124,
r E S o l V E:
nomear alEX carloS MarTiNS MoraES para exercer o cargo em comis-
são de Gerente de operações Pc, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 11 
de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 758/2022-CCG, DE 7 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. 2022/699798,
r E S o l V E:
i. exonerar caroliNE dE alMEida MarTiNS do cargo em comissão de 
Secretário da Secretaria adjunta (Gestão administrativa), código GEP-
daS-011.2, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social, a contar de 6 de junho de 2022. 
ii. nomear SaMara criSTiNa carValHo oliVEira para exercer o cargo 
em comissão de Secretário da Secretaria adjunta (Gestão administrativa), 
código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança 
Pública e defesa Social, a contar de 6 de junho de 2022.  
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 759/2022-CCG, DE 7 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 2022/706656,
r E S o l V E:
tornar sem efeito a PorTaria Nº 720/2022-ccG, de 31 de maio de 
2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.990, de 1° de junho de 
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2022, que exonerou roSEaNE caMPoS lEal do cargo em comissão de 
coordenador de Projetos, código GEP-daS-011.4, e nomeou clEidiSoN 
MarTiNS caldaS do cargo em comissão de coordenador de Projetos, 
código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança 
Pública e defesa Social.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 760/2022-CCG, DE 7 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 2022/701719,
r E S o l V E:
tornar sem efeito o item ii da PorTaria Nº 730/2022-ccG, de 31 de maio 
de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.990, de 1° de junho 
de 2022, que nomeou roSEaNE caMPoS lEal para exercer o cargo em 
comissão de coordenador de Núcleo de informação e Saúde, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 761/2022-CCG, DE 7 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. 2022/705922,
r E S o l V E:
exonerar roSicarla rocHa dE alMEida do cargo em comissão de apoio 
Técnico, código GEP-daS-011.3, com lotação no Núcleo de Gerenciamento 
do Pará rural, a contar de 1° de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
PORTARIA Nº 762/2022-CCG, DE 7 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. 2022/705922,
r E S o l V E:
nomear dEViN PaTTEN BaraÚNa dE SoUSa para exercer o cargo em co-
missão de apoio Técnico, código GEP-daS-011.3, com lotação no Núcleo 
de Gerenciamento do Pará rural, a contar de 1º de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 763/2022-CCG, DE 7 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. 2022/715491,
r E S o l V E:
i. exonerar dEBoraH NoBrE calaNdriNi oliVEira do cargo em comis-
são de assistente de departamento, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear PEdro rodriGUES da SilVa NETo para exercer o cargo em 
comissão de assistente de departamento, código GEP-daS-011.3, com lo-
tação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 764/2022-CCG, DE 7 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. 2021/715491,

r E S o l V E:
i. exonerar daNiElE MoNTEiro NUNES do cargo em comissão de diretor 
de departamento de Epidemiologia, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 30 de maio de 2022.
ii. nomear dEBoraH NoBrE calaNdriNi oliVEira para exercer o cargo 
em comissão de diretor de departamento de Epidemiologia, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 765/2022-CCG, DE 7 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. 2022/715491,
r E S o l V E:
i. exonerar SiMoNE TriNdadE dE oliVEira do cargo em comissão de 
chefe de Unidade Mista, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de Saúde Pública. 
ii. nomear JHENYfEr lorraNY do carMo Sarraf para exercer o cargo 
em comissão de chefe de Unidade Mista, código GEP-daS-011.3, com lo-
tação na Secretaria de Estado de Saúde Pública. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 766/2022-CCG, DE 7 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. 2022/715491,
r E S o l V E:
i. exonerar JHENYfEr lorraNY do carMo Sarraf do cargo em comissão 
de chefe da divisão de organizações e Serviços, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear SiMoNE TriNdadE dE oliVEira para exercer o cargo em 
comissão de chefe da divisão de organizações e Serviços, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 767/2022-CCG, DE 7 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. 2022/715491,
r E S o l V E:
i. exonerar ioNETE do Socorro coSTa SoUZa do cargo em comissão de 
chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secre-
taria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear BrENda lorENa MacHado PaES para exercer o cargo em co-
missão de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 768/2022-CCG, DE 7 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. 2022/715491,
r E S o l V E:
nomear caroliNa fErrEira dE oliVEira para exercer o cargo em co-
missão de coordenador do Núcleo de informação e Saúde, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a con-
tar de 1° de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 810816
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coNtrato
.

eXtrato de CONTRATO Nº. 27/2022-CCG/PA
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de Serviços 
de Telefonia fixa comutada (STfc), com fornecimento de discagem direta 
a ramal (ddr) ou similar, e linha direta Empresarial, nas modalidades 
local (l), longa distância Nacional (ldN), longa distância internacional 
(ldi) e discagem direta e Gratuita (ddG – 0800), incluindo sistema infor-
matizado de gerenciamento on line que permita a visualização e gerencia-
mento de todas as linhas fixas contratadas e faturas do Plano Corporativo, 
além da cessão, em regime de comodato de equipamentos telefônicos, 
incluindo todo o suporte técnico eventualmente necessário para estes ser-
viços, destinado a atender a casa civil da Governadoria do Estado do Pará, 
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.
fUNdaMENTo: art. 24, iV da lei 8.666/93 e suas alterações
aSSiNaTUra: 03/06/2022.
ViGÊNcia: 07/06/2022 a 06/12/2022.
Valor: r$ 26.686,54 (vinte e seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e 
cinqüenta e quatro centavos).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105, função: 04, Sub-função: 122, Programa: 1297, Projeto/ati-
vidade: 8338, fonte: 0101, Natureza de despesa: 339039; ação: 213476.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: claro S.a, inscrita no cNPJ sob o n°. 40.432.544/0001-47.
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais da casa civil da Governadoria.

Protocolo: 810320

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa
a coordenadora de relações Governamentais, no uso de suas atribuições 
dadas pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 07 de abril de 2022, publicada 
no d.o.E. nº. 34.927 de 08 de abril de 2022, considerando os autos do 
Processo n° 2022/646970 e com fundamentação no § 8º do art. 65 da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, em virtude da alteração de elemento 
de dotação orçamentária, no contrato nº 23/2021-CCG/PA, firmado com 
a empresa fÊNiX coMÉrcio E MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS lTda, 
que passará a conter a seguinte classificação na dotação orçamentária: 
órgão 11105; função 04 administração; Sub-função 122 – administração 
Geral; Programa 1297 – Manutenção da Gestão; Projeto/atividade 8338; 
fonte 0101; Natureza de despesa 339039 ação 213476. registrando-se a 
presente APOSTILA para fins de direito.
Belém, 07 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria do Pará

Protocolo: 810638
aPostiLa
a coordenadora de relações Governamentais, no uso de suas atribuições 
dadas pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 07 de abril de 2022, publicada 
no d.o.E. nº. 34.927 de 08 de abril de 2022, considerando os autos do 
Processo n° 2022/171.115 e com fundamentação no § 8º do art. 65 da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, em virtude da inclusão de fonte na 
dotação orçamentária, referente ao contrato nº 25/2022-CCG/PA, firmado 
com a empresa PUBlic SHoP ElETro ElETrÔNicoS EirEli que passará 
a conter a seguinte classificação: órgão 11105; função: 04; Sub-Função 
122; Programa 1297; Projeto/atividade 8338; fonte 0101 e fonte 0301; 
Natureza de despesa 449052. registrando-se a presente aPoSTila para 
fins de direito.
Belém, 07 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria do Pará

Protocolo: 810786

diÁria
.

PORTARIA Nº 912/2022-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° 2022/707071, de 06 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 SaNTa iZaBEl/Pa, no dia 06/06/2022.

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.

 

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, 07 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

PORTARIA Nº 913/2022-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° 2022/707090 de 06 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 SaNTa iZaBEl/Pa, no dia 06/06/2022.

servidor objetivo

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

do Governador.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 07 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA Nº 914/2022-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° 2022/707698, de 06 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 NoVo ProGrESSo/Pa, no período de 06 a 09/06/2022.

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 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, 07 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA Nº 915/2022-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° 2022/707769, de 6 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 SaNTarÉM/Pa, no período de 06 a 07/06/2022.

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 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, 7 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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PORTARIA Nº 916/2022-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° 2022/707146, de 06 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 SaNTa iZaBEl/Pa, no dia 06/06/2022.

servidor objetivo
lUciaNa MEira BoNaTElli, matrícula funcional nº 5965948/1, 

cPf 141.791.768-74, cargo assessor administrativo iV, lotada na 
secretaria de apoio do Gabinete do Governador.

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, 07 dE JUNHo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA Nº 917/2022-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° 2022/709600, de 06 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 SaNTarÉM/Pa, no dia 07/06/2022.

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, 07 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 810586
PORTARIA N° 918/2022 – CRG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/692529, de 2 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais e vigentes 02(duas) diárias com-
plementares para o município de rEdENÇÃo/Pa, ao servidor fáBio aMo-
riM doS SaNToS, matrícula funcional nº 5947234/1, cPf 572.964.722-
00, cargo assessor administrativo ii, lotado na diretoria de Gestão de 
logística, no período 04 a 06 de abril de 2022, concedida através da por-
taria n°871/2022-crG de 01/06/2022, publicada no doE n° 34.992 de 
02/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 07 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA Nº 919/2022-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° 2022/709439, de 6 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o colaborador Eventual abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de TrairÃo/Pa, no período 06 a 08/06/2022.

colaborador objetivo

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao colaborador acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA Nº 920/2022-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° 2022/710187 de 07 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de iGaraPÉ Miri/Pa, no dia 09/06/2022.

servidor objetivo

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

NUrMEc.

Oficina de qualificação, no referido município.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 07 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA Nº 921/2022-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° 2022/705744, de 6 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 caNaÃ doS caraJáS/ TUcUMÃ /Pa, no período de 02 a 06/06/2022.

Servidor objetivo

aUGUSTo cEZar coElHo coSTa, cPf 648.935.962-68, matrícu-
la funcional nº 5918089/2, cargo assistente operacional ii, lotado 

na coordenadoria de Transportes.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 7 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA Nº 922/2022-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° 2022/707043, de 6 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 SaNTa iZaBEl/Pa, no dia 06/06/2022.

servidor objetivo

adolfo lola dE SoUZa, cPf 121.926.432-68, matrícula funcio-
nal 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 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, 7 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA N° 923/2022 – CRG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/706168, de 6 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais e vigentes 01(uma) diária 
complementar para o município de caNaÃ doS caraJáS/Pa, ao servi-
dor aNToNio riBEiro dE aViZ, matrícula funcional nº5948823/1, cPf 
488.702.002-30, cargo de assistente operacional i, lotado na diretoria 
de Gestão de logística, no período 05 a 06 de junho de 2022, concedida 
através da portaria n°899/2022-crG de 03/06/2022, publicada no doE n° 
34.996 de 06/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 07 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 810602
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PORTARIA Nº 924/2022-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° 2022/708592, de 6 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de MÃE do rio/ iPiXUNa do Pará/ aUrora do Pará//Pa, no período de 
07 a 13/06/2022.

servidor objetivo
iValdo JoSÉ PiMENTEl, matrícula funcional nº 5784565/1, 

cPf 186.289.072-20, cargo Secretário de Gabinete, lotado na 
Secretaria Extraordinária de Produção.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 6.½ (seis 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, 7 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA N° 925/2022 – 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; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/705607, de 6 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais e vigentes 01(uma) diária comple-
mentar para o município de caNaÃ doS caraJáS/Pa, ao servidor GErSoN 
aNToNio dE aNdradE raiol, cPf 307.346.652-53, matrícula funcional 
nº 5946828/1, ocupante do cargo secretário de diretoria, lotado na direto-
ria de Gestão de logística., no período 05 a 06 de junho de 2022, concedi-
da através da portaria n°889/2022-crG de 02/06/2022, publicada no doE 
n° 34.994 de 03/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 07 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 810671
PORTARIA Nº 926/2022-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° 2022/706110, de 6 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 
BENEVidES/Pa, no dia 06/06/2022.

servidor objetivo
MaUro SErGio MEScoUTo da SilVa, cPf 179.699.132-53, 

matrícula funcional nº 5950873/2, ocupante do cargo de assessor 
administrativo iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a ouvidoria Geral do Estado, 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, 7 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 810693

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 041/2022 – CMG, DE 07 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 2022/710530.
rESolVE:
i - TraNSfErir o período de 15 (quinze) dias de férias regulamentares, 
referente ao período aquisitivo 2021/2022, da servidora larissa de oliveira 
Brito, Mf nº 5903998/3, concedido por meio da PorTaria Nº 033/2022 
– cMG, de 05/05/2022, publicada no doE nº 34.961 de 06/05/2022, de 
06/06 a 20/06/2022 para o mês de oUTUBro/2022.
ii - dESiGNar o servidor Natanael dias lobato, Mf nº 57222449/2, asses-
sor de Segurança, para responder pelo cargo de coordenador de Gestão 
de Pessoas, cumulativamente com a função que exerce, no período de 
03/06/2022 a 17/06/2022, em virtude da titular, a servidora larissa de 

oliveira Brito, Mf nº 5903998/3, encontrar-se de dispensa médica no pe-
ríodo supracitado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 07 dE JUNHo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 810416

sUPriMeNto de FUNdo
.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 041/2022 – SF/CMG, 
de 07 de JUNHo de 2022

Suprido: KHiSTiaN BaTiSTa caSTro, Mf nº 57198337/2, ajudante de 
ordens;Prazo p/ aplicação: 45 (quarenta e cinco) dias;Prazo p/ Presta-
ção de contas: 15 (quinze) dias;Valor: r$ 8.800,00;Elemento de des-
pesa: 33.90.30 (Material de consumo) – r$ 4.000,00;Elemento de des-
pesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 
4.800,00;fonte de recurso: 0101/0301;ordenador de despesa: osmar 
Vieira da costa Junior, cEl QoPM.

Protocolo: 810691

.

.

diÁria
.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 501/2022 – DI/CMG, 
de 07 de JUNHo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Trairão/Pa;Período: 05 a 08/06/2022;Quantidade de diárias: 
3,0 (alimentação) 3,0 (pousada);Servidores: 2º SGT PM Hernani farias 
de Sousa, Mf nº 5584833/2, cB PM José Maria da Silva Junior, Mf nº 
4219260/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior.

Protocolo: 810710
EXTRATO DE PORTARIA Nº 502/2022 – DI/CMG, 

de 07 de JUNHo de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas ineren-
tes ao Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: Trai-
rão/Pa;Período: 05 a 08/06/2022;Quantidade de diárias: 3,0 (alimenta-
ção) 3,0 (pousada);Servidor: carlos Henrique oliveira alcantara, Mf nº 
3402690/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior.

Protocolo: 810738

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-PGE
data da assinatura: 06/06/2022
objeto: prorrogação da vigência por 12 (doze) meses e a inclusão de cláu-
sula sobre regras aplicáveis à proteção de dados.
dotação orçamentária: funcional Programática: 25101.03.122.1297.8338, 
Elemento de despesa: 339039 e fonte de recursos: 0101.
Vigência: 22/06/2022 a 22/06/2023.
contratado: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE
cNPJ/Mf nº 61.600.839/0019-84
Endereço: av. conselheiro furtado, nº 2865, Edifício Síntese 21, salas 02 e 
04, bairro cremação, cEP: 66063-660, Belém/Pa
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr, Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 810195

.

.

oUtras MatÉrias
.

ProcUradoria-GeraL do estado do ParÁ
XXi coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas 
e a ForMaÇÃo de cadastro de reserVa No carGo de 

ProcUrador do estado do ParÁ
EDITAL Nº 1 – PGE/PA, DE 7 DE JUNHO DE 2022

o Procurador-Geral do Estado do Pará (PGE/Pa), tendo em vista a autoriza-
ção concedida pelo Governador do Estado nos autos do Processo adminis-
trativo PaE 2020/1060309 e o disposto na lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1984, e suas alterações, e na lei complementar Estadual nº 41, 
de 29 de agosto de 2002, e suas alterações, torna pública a realização de 
concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de 
reserva no cargo de Procurador do Estado do Pará, mediante as condições 
estabelecidas neste edital.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 o ingresso na carreira de Procurador do Estado do Pará far-se-á na 
classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, o qual se re-
gerá pelas regras estabelecidas no presente edital, observadas as normas 
básicas referentes à carreira.
1.2 o concurso público será executado pelo centro Brasileiro de Pesquisa 
em avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (cebraspe) e pela PGE/
Pa, com a participação da ordem dos advogados do Brasil – Seção do Pará.
1.3 a seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as se-
guintes fases:
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a) 1ª fase: prova escrita com questões objetivas de múltipla escolha, de 
caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre 
a elaboração da prova com o apoio logístico do cebraspe;
b) 2ª fase: provas escritas com questões de natureza dissertativa e(ou) 
discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da 
PGE/Pa sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do cebraspe;
c) 3ª fase: provas escritas com questões de natureza prática, de caráter 
eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elabo-
ração da prova com o apoio logístico do cebraspe; e
d) 4ª fase: avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabili-
dade do cebraspe.
1.4 a prova objetiva e as provas escritas, para todos os candidatos, bem 
como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer 
às vagas reservadas às pessoas com deficiência, serão realizadas nas cida-
des de Belém/Pa, Marabá/Pa e Santarém/Pa.
1.4.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas 
localidades de realização das provas, estas poderão ser realizadas em ou-
tras localidades.
1.5 os candidatos nomeados estarão subordinados à lei complementar 
Estadual nº 41/2002 e à lei Estadual nº 5.810/1984, e suas alterações.
2 do carGo de ProcUrador do estado do ParÁ
rEQUiSiToS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
bacharel em direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhe-
cida pelo Ministério da Educação (MEc), e inscrição regular na ordem dos 
advogados do Brasil.
dEScriÇÃo SUMária daS aTiVidadES: defender, em juízo ou fora dele, 
na forma da lei, os interesses do Estado; emitir pareceres em processos 
administrativos e responder consultas sobre matérias de sua competência; 
participar, por determinação do Procurador-Geral do Estado, de comissões 
e Grupos de Trabalho; apreciar e(ou) elaborar minutas de contratos, ter-
mos ou quaisquer outros instrumentos; elaborar informações em manda-
dos de segurança em que autoridade estadual integrante da administração 
direta seja apontada como coatora; elaborar informações em mandado de 
segurança e outras ações constitucionais, nas quais autoridade estadual 
integrante da administração direta, autárquica ou fundacional seja apon-
tada como coatora ou demandada; solicitar dos órgãos estaduais escla-
recimentos indispensáveis ao desempenho de suas atribuições e, quando 
se fizer necessário, propor ou solicitar a requisição de processos e docu-
mentos; representar o Estado nas sociedades de economia mista, quando 
designados pelo Procurador-Geral do Estado; representar a Procuradoria-
Geral do Estado no Tribunal administrativo de recursos Tributários; anali-
sar projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo a serem encaminhados à 
assembleia legislativa, bem como, quando solicitado, apreciar outros atos 
de competência do Governador do Estado; atuar como membro da câmara 
Técnica de Procuradores dos Estados em Brasília, da câmara de conciliação e 
arbitragem da administração federal ou outros órgãos congêneres; executar 
outras tarefas que lhes sejam cometidas por lei ou por designação do Procu-
rador-Geral, pertinentes às competências da Procuradoria-Geral do Estado.
rEMUNEraÇÃo: vencimento-base de r$ 10.533,99 (dez mil, quinhentos e 
trinta e três reais e noventa e nove centavos), acrescido de gratificações le-
gais e outras vantagens previstas na lei complementar Estadual nº 41/2002 
e suas alterações, e na lei estadual nº 5.810/94 e suas alterações.
3 dos reQUisitos BÁsicos Para a Posse No carGo
3.1 Ser aprovado no concurso público.
3.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de igualdade entre Brasileiros e 
Portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos 
do § 1º do artigo 12 da constituição federal e do decreto nº 70.436/ 72.
3.3 Ter, no mínimo, 18 anos completos.
3.4 Gozar dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da cons-
tituição federal;
3.5 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
conforme requisitos previstos no artigo 17, iV, do rJU/Pa.
3.6 apresentar certificado ou diploma de conclusão do curso de bacharel em Direito.
3.7 Estar regularmente inscrito na ordem dos advogados do Brasil – Sec-
cional do Estado do Pará e não ter sofrido sanção impeditiva do exercício 
da função de advogado.
3.8 declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou fun-
ção pública nos órgãos e entidades da administração Pública Estadual, fe-
deral ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos.
3.9 Estar em dia com as obrigações eleitorais.
3.10 Estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo 
masculino.
3.11 Nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente:
a) não ter sido responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva 
do Tribunal de contas da União, do Tribunal de contas do Estado, do distrito 
federal ou de Município, ou, ainda, por conselho de contas de Município;
b) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo, emprego ou 
função pública;
c) não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitado em 
julgado, pela prática de crimes contra a administração Pública, capitulados no 
título Xi da Parte Especial no código Penal Brasileiro, na lei nº 7.492, de 16 
de junho de 1985, e na lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
3.12 apresentar declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio.
3.13 Ter reputação ilibada, comprovada por declaração firmada por duas 
autoridades públicas.
3.14 declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, 
caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requi-
sitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.
3.15 cumprir as determinações deste edital.

4 das VaGas

Vagas para ampla concorrência Vagas reservadas para candidatos com deficiência
9 + cr 1 + cr

cr = cadastro de reserva
4.1 a lotação dos cargos será feita preferencialmente nas regionais e nas 
Secretarias de Estado, obedecendo a respectiva ordem de classificação no 
concurso e sempre a critério do Procurador-Geral do Estado, a teor da com-
petência descrita no artigo 23 da lei complementar nº 041/2002.
5 das VaGas destiNadas aos caNdidatos coM deFiciÊNcia
5.1 das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante 
o prazo de validade do concurso, 5% serão providas na forma do parágrafo 
único do art. 15 da lei Estadual nº 5.810/1994, e da lei nº 13.146, de 6 
de julho de 2015.
5.1.1 caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital 
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número 
inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas, 
conforme parágrafo único do art. 15 da lei Estadual nº 5.810/1994.
5.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enqua-
drarem no art. 2º da lei federal nº 13.146/2015, nas categorias discri-
minadas no art. 4º do decreto federal nº 3.298/1999, com as alterações 
introduzidas pelo decreto federal nº 5.296/2004, no § 1º do art. 1º da lei 
federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro 
autista); e na lei federal 14.126, de 22 de março de 2021, observados os 
dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009.
5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, cuja data de emis-
são seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de publicação deste 
edital, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. Deve, ain-
da, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição 
no conselho regional de Medicina (crM), na forma do subitem 5.2.1 deste 
edital e conforme modelo disponível no anexo ii deste edital.
5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, no período de inscrição 
estabelecido no cronograma constante do anexo i deste edital, via upload, 
por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.
org.br/concursos/pge_pa_22_procurador, imagem legível laudo médico a 
que se refere o subitem 5.2 deste edital. após esse período, a solicitação 
será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de inte-
resse da administração.
5.2.2 o envio da imagem legível do laudo médico é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. o cebraspe e a Procuradoria-Geral do Estado não 
se responsabilizam por qualquer tipo de problema que impeça a chegada 
desse documento a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, 
seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores 
que impossibilitem o envio.
5.2.3 o candidato deverá manter aos seus cuidados o original ou a cópia 
autenticada em cartório do documento constante do subitem 5.2 deste 
edital. caso seja solicitado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar o 
referido documento por meio de carta registrada, para a confirmação da 
veracidade das informações.
5.2.4 a imagem do laudo médico terá validade somente para este concurso 
público e não serão devolvidas, assim como não serão fornecidas cópias 
desse documento.
5.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 
6.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de 
realização das provas, devendo indicar as condições de que necessita para 
a realização das provas.
5.3.1 ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candi-
datos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local de 
aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de aprovação 
e a todas as demais normas de regência do concurso.
5.4 a relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para con-
correr na condição de pessoa com deficiência será divulgada no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador, na 
data provável estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital.
5.4.1 o candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória 
dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pes-
soa com deficiência deverá observar os procedimentos estabelecidos na 
relação a que se refere o subitem 5.4 deste edital.
5.4.2 No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de en-
vio da documentação pendente anexa ao recurso ou complementação desta.
5.5 a inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará a per-
da do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
5.5.1 O candidato que não se declarar com deficiência no aplicativo de 
inscrição não terá direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos 
com deficiência. Apenas o envio do laudo médico não é suficiente para 
deferimento da solicitação do candidato.
5.6 da aValiaÇÃo BioPSicoSSocial
5.6.1 o candidato com a inscrição deferida para concorrer como pessoa 
com deficiência, se não eliminado no concurso, será convocado para se 
submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multi-
profissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissio-
nais, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiên-
cia, nos termos do § 1º do art. 2º da lei federal nº 13.146/2015, e suas 
alterações, dos arts. 3º e 4º do decreto federal nº 3.298/1999, do § 1º do 
art. 1º da lei federal nº 12.764/2012, e da lei federal nº 14.126/2021.
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5.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato 
e considerará:
a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
c) a limitação no desempenho de atividades;
d) a restrição de participação.
5.6.2 os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com 
uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original 
e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que ateste a 
espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao CID-
10, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo 
constante do anexo ii deste edital, e, se for o caso, de exames comple-
mentares específicos que comprovem a deficiência.
5.6.3 o laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será re-
tido pelo cebraspe por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial e 
não será devolvido em hipótese alguma.
5.6.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresen-
tar, além do laudo médico, exame audiométrico – audiometria (original ou 
cópia autenticada em cartório), realizado nos 12 meses anteriores à data 
de realização da avaliação.
5.6.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter 
informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção 
e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos.
5.6.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial:
a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório);
b) apresentar laudo médico em período superior a 12 meses anteriores à 
data de realização da avaliação biopsicossocial;
c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.6.4 e 5.6.5 
deste edital;
d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial;
e) não comparecer à avaliação biopsicossocial;
f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar 
por todos os procedimentos da avaliação;
g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida 
no subitem 15.10 deste edital.
5.6.7 o nome do candidato que, no ato da inscrição, se declarar com de-
ficiência e, na avaliação biopsicossocial, for considerado pessoa com defi-
ciência, e não for eliminado do concurso, será publicado em lista à parte e 
figurará também na lista de classificação geral.
5.6.7.1 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação 
biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de clas-
sificação geral.
5.6.8 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem provi-
das por falta de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas 
pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.
6 das iNscriÇÕes No coNcUrso PÚBLico
6.1 TaXa: 270,00 (duzentos e setenta reais).
6.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador, solicitada 
no período estabelecido no cronograma constante do anexo i deste edital.
6.2.1 o cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de 
comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro 
ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao proces-
samento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados.
6.2.1.1 o candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no 
sistema de inscrição.
6.2.2 o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por 
meio de boleto bancário.
6.2.3 o candidato deverá imprimir o boleto bancário, que será disponibili-
zado na página de acompanhamento do concurso, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador, após efe-
tuado o registro pelo banco.
6.2.3.1 o candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela página de 
acompanhamento do concurso.
6.2.4 o boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas 
casas lotéricas e nos correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses 
correspondentes bancários.
6.2.5 o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data 
estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital.
6.2.6 as inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação 
de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
6.3 o comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endere-
ço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procura-
dor, por meio da página de acompanhamento, após a aceitação da inscri-
ção, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse 
documento. O comprovante de inscrição ficará disponível somente até a 
data de realização da prova objetiva.
6.4 daS diSPoSiÇÕES GEraiS SoBrE a iNScriÇÃo No coNcUrSo PÚBlico
6.4.1 antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá co-
nhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 
para o cargo.
6.4.1.1 Somente será permitida uma inscrição por cadastro de Pessoa físi-
ca (cPf). Não será permitido ao candidato realizar mais de uma inscrição.
6.4.1.2 durante o período de inscrição, o candidato poderá realizar altera-
ção de opção de atendimento especial/sistema de concorrência.
6.4.1.2.1 a alteração dos dados de que trata o subitem 6.4.1.2 deste edital 
será feita mediante uma nova solicitação de inscrição, que substituirá a 
última inscrição realizada.
6.4.1.2.2 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas no siste-
ma de inscrição que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão auto-

maticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma.
6.4.1.3 No momento da inscrição, o candidato deverá:
a) assinalar a concordância com os termos que constam neste edital;
b) declarar que aceita que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam 
tratados e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do con-
curso público, com a aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autori-
zando expressamente a divulgação de seus nomes, números de inscrição 
e notas, em observância aos princípios da publicidade e da transparência 
que regem a administração Pública e nos termos da lei nº 13.709, de 14 
de agosto de 2018;
c) declarar que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar 
os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por 
ocasião da posse.
6.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a soli-
citada via postal, via requerimento administrativo ou via correio eletrônico.
6.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, 
para outros concursos.
6.4.4 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá informar o número do 
seu CPF e enviar, via upload, fotografia individual, tirada nos últimos seis 
meses anteriores à data de publicação deste edital, em que necessaria-
mente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros.
6.4.4.1 o candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas 
no sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da fotografia.
6.4.4.1.1 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações 
constantes do subitem 6.4.4 deste edital, impeça ou dificulte a sua identifi-
cação durante a realização das provas, poderá, a critério do cebraspe, ser 
submetido à identificação especial no dia de realização das provas.
6.4.4.1.1.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá 
ser fotografado no dia de realização das provas.
6.4.4.1.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candi-
dato. o cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que 
impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de ordem técnica dos 
computadores, seja decorrente de falhas de comunicação e outros fatores 
que impossibilitem o envio.
6.4.4.1.3 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divul-
gado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/pge_pa_22_procurador, no período estabelecido no cronograma 
constante do anexo i deste edital, se a foto encaminhada obedeceu rigo-
rosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi 
acatada. caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar, no 
período acima mencionado, novo envio de uma foto que atenda às deter-
minações do sistema.
6.4.5 as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo o cebraspe do direito de excluir 
do concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma com-
pleta, correta e verdadeira.
6.4.6 o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devol-
vido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por 
conveniência da administração Pública.
6.4.6.1 a solicitação de eventual devolução do valor referente ao paga-
mento da taxa de inscrição deverá ser feita à PGE/Pa, por meio de seus 
canais de atendimento.
6.4.7 o comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa 
de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos 
locais de realização da prova objetiva.
6.4.8 doS ProcEdiMENToS Para a SoliciTaÇÃo dE iSENÇÃo dE TaXa 
dE iNScriÇÃo PrEliMiNar
6.4.8.1 Haverá isenção do valor da taxa de inscrição preliminar somente 
para os candidatos amparados pela lei Estadual nº 6.988, de 2 de julho 
de 2007, pelo decreto federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pelo 
decreto federal nº 11.016, de 29 de março de 2022.
6.4.8.1.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não 
concessão, a correta indicação, no sistema de inscrição preliminar, da pos-
sibilidade de isenção que pretenda pleitear, bem como o correto envio da 
respectiva documentação.
6.4.8.2 Para solicitar a isenção de taxa de inscrição preliminar, os candida-
tos amparados na forma do subitem 6.4.8.1 deste edital deverão, no perío-
do estabelecido no cronograma do anexo i deste edital, enviar, via upload, 
por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico http://www.
cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador, a imagem legível da 
documentação de que trata o subitem 6.4.8.2.1 deste edital ou realizar os 
procedimentos disciplinados no subitem 6.4.8.2.2 deste edital, conforme o 
caso em que se enquadra.
6.4.8.2.1 1ª PoSSiBilidadE (candidatos amparados pela lei Estadual nº 
6.988/2007):
a) cPf e laudo médico, emitido nos últimos 30 dias contados da data de 
publicação deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de 
sua deficiência, com expressa referência ao CID-10, bem como a provável 
causa da deficiência. Deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do mé-
dico com o número de sua inscrição no crM; ou, alternativamente,
b) carteirinha ou declaração de cadastramento da instituição de deficientes 
a qual pertence e documento de identificação, correspondentes às devidas 
instituições as quais são ligadas, nos termos do parágrafo único do art. 1º 
da lei Estadual nº 6.988/2007.
6.4.8.2.2 2ª PoSSiBilidadE (cadÚnico, conforme o decreto federal nº 
6.593/2008 e o decreto federal nº 11.016/2022):
a) preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de inscrição com a 
indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;
b) preenchimento de declaração, disponível no aplicativo de inscrição, de 
que é membro de família de baixa renda (declaração de hipossuficiência), 
nos termos do decreto federal nº 11.016, de 29 de março de 2022.
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6.4.8.3 o envio da documentação constante do subitem 6.4.8.2.1 deste 
edital ou a realização dos procedimentos disciplinados no subitem 6.4.8.2.2 
deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. o cebraspe não 
se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada de 
documentação a seu destino ou a realização dos procedimentos, seja de 
ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunica-
ção, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses do-
cumentos, que valerão somente para este concurso, não serão devolvidos 
nem deles serão fornecidas cópias.
6.4.8.3.1 o candidato que não enviar a imagem legível da documentação 
constante do subitem 6.4.8.2.1 deste edital ou que enviar a imagem le-
gível da documentação incompleta, ou que não realizar os procedimentos 
disciplinados no subitem 6.4.8.2.2 deste edital não terá o seu pedido de 
isenção deferido.
6.4.8.3.2 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões 
“.png”, “.jpeg” e “.jpg”. o tamanho de cada imagem legível submetida 
deverá ser de, no máximo, 1 MB.
6.4.8.4 a solicitação realizada após o período constante do subitem 6.4.8.2 
deste edital será indeferida.
6.4.8.5 o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação 
constante do subitem 6.4.8.2.1 deste edital.
6.4.8.5.1 caso seja solicitado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a 
referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da 
veracidade das informações.
6.4.8.5.2 durante o período de que trata o subitem 6.4.8.2 deste edital, o 
candidato poderá desistir de solicitar a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição preliminar e optar pela impressão do boleto bancário, por meio da 
página de acompanhamento, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.
org.br/concursos/pge_pa_22_procurador.
6.4.8.6 O Cebraspe consultará o órgão gestor do CadÚnico para confirmar 
a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
6.4.8.7 a veracidade das informações prestadas no requerimento de isen-
ção será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, 
a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas 
ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acar-
reta sua eliminação do concurso. aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do art. 10 do decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
6.4.8.8 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição 
preliminar ao candidato que:
a) omitir informações e(ou) torná-las inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 
6.4.8.2 deste edital.
6.4.8.9 Não será aceito pedido de isenção de taxa de inscrição preliminar 
via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, ou, ain-
da, fora do prazo.
6.4.8.10 cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo cebraspe.
6.4.8.11 a relação provisória dos candidatos que tiveram a solicitação de 
isenção da taxa de inscrição preliminar deferida será divulgada data pro-
vável estabelecida no cronograma do anexo i deste edital, no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador.
6.4.8.11.1 o candidato com a solicitação de isenção do pagamento da taxa 
de inscrição indeferida poderá, no período estabelecido no cronograma do 
Anexo I deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/pge_pa_22_procurador, verificar os motivos do indeferimento 
de sua solicitação e interpor recurso contra o indeferimento por meio do 
Sistema Eletrônico de interposição de recurso. após esse período, não 
serão aceitos pedidos de revisão.
6.4.8.11.2 A relação final dos candidatos que tiveram a solicitação de isen-
ção da taxa de inscrição preliminar deferida será divulgada na data pro-
vável estabelecida no cronograma do anexo i deste edital, no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador.
6.4.8.12 o candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar 
o pagamento da taxa de inscrição preliminar até a data final estabelecida 
no cronograma do anexo i deste edital, sob pena de ser automaticamente 
excluído do concurso público.
6.4.9 doS ProcEdiMENToS Para a SoliciTaÇÃo dE aTENdiMENTo ESPEcial
6.4.9.1 o candidato que necessitar de atendimento especial e(ou) adapta-
ção das provas objetiva e discursivas deverá, conforme o prazo descrito no 
subitem 6.4.9.9 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspon-
dente(s) aos recursos especiais necessários; e
b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, cuja data de emis-
são seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de publicação deste 
edital. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, 
doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspon-
dente da CID-10, que justifique o atendimento especial solicitado, bem 
como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua 
inscrição no crM;
6.4.9.1.1 caso os recursos especiais de que o candidato necessite para 
a realização das provas não estejam entre aqueles elencados no sistema 
eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo oUTroS 
dessa lista de opções e, em seguida, proceder de acordo com o subitem 
6.4.9.9 deste edital.
6.4.9.1.2 os recursos especiais solicitados pelo candidato para a realização 
das provas deverão ser justificados pelo parecer por ele apresentado, ou seja:
a) recursos especiais solicitados que não sejam respaldados pelo parecer 
serão indeferidos;
b) eventuais recursos que sejam citados no parecer do candidato, mas 
que não sejam por ele solicitados no sistema eletrônico de inscrição não 
serão considerados na análise da solicitação de atendimento especial do 
candidato.

6.4.9.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional 
para a realização das provas objetivas e discursivas deverá, conforme o 
prazo descrito no subitem 6.4.9.9 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à 
solicitação de tempo adicional para realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico, cuja data de 
emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de publicação 
deste edital. o laudo deve conter a assinatura do médico com o carimbo 
e o número de sua inscrição no crM, que ateste a espécie e o grau ou 
o nível da deficiência, com expressa referência ao CID-10, bem como a 
provável causa da deficiência, e parecer que justifique a necessidade de 
tempo adicional.
6.4.9.2.1 o laudo médico deve conter a assinatura e o carimbo do médico 
com o número de sua inscrição no crM, bem como as assinaturas e os 
carimbos dos demais profissionais especializados com o número de suas 
inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores da profissão, conforme 
a sua especialidade.
6.4.9.2.1.1 o candidato com atendimento especial de tempo adicional de-
ferido para a realização de suas provas, que não seja considerado deficien-
te na avaliação biopsicossocial, será eliminado do concurso, por descumprir 
o subitem 15.2 deste edital.
6.4.9.3 O candidato com deficiência visual que necessitar de adaptação das 
provas, conforme lei Estadual nº 8.774, de 3 de outubro de 2018, deverá, 
conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.9 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à 
solicitação para adaptação das provas;
b) enviar, via upload, a imagem de laudo médico, emitido no máximo nos 
últimos dois anos anteriores à data de publicação deste edital. o laudo 
deve conter a assinatura do médico com carimbo e número de sua inscri-
ção no CRM, que ateste a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com 
expressa referência ao CID-10, bem como a provável causa da deficiência, 
e parecer emitido por especialista da área de deficiência do candidato que 
justifique a necessidade de tempo adicional.
6.4.9.3.1 independentemente de requerimento, será assegurado aos can-
didatos com deficiência visual tempo adicional de uma hora para a reali-
zação das provas.
6.4.9.3.2 É assegurado aos candidatos com deficiência visual, indepen-
dentemente de requerimento, o direito de realizarem as provas em salas 
reservadas e em separado dos demais candidatos.
6.4.9.3.3 O candidato com deficiência visual, em razão da necessária igual-
dade de condições com os demais candidatos, fará jus às condições espe-
ciais durante a realização das provas, optando por realizá-las por um dos 
seguintes meios:
i – sistema Braile;
ii – auxílio de ledor;
iii – computador; e
iV – sistema convencional de escrita com caracteres ampliados.
6.4.9.3.3.1 as condições especiais previstas neste artigo não impedem que 
candidato com deficiência visual solicite outros meios que melhor atendam 
às suas necessidades, considerando-se a viabilidade e razoabilidade da 
solicitação.
6.4.9.3.3.2 O candidato com deficiência visual poderá escolher mais de 
uma opção de condição especial, devendo comprovar esta necessidade 
para realização da prova.
6.4.9.3.3.3 o candidato que deixar de efetuar a solicitação de atendimento 
especial realizará a prova com auxílio de ledor.
6.4.9.3.3.4 Na hipótese de o candidato com deficiência visual optar por 
realizar as provas por meio de computador, deverá especificar, no sistema 
de inscrição o software a ser utilizado nessa ocasião.
6.4.9.4 a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a rea-
lização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.9 
deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à 
necessidade de amamentar durante a realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem legível da certidão de nascimento que 
comprove que a criança terá até 6 meses de idade no dia de realização das 
provas (caso a criança ainda não tenha nascido até a data de realização 
das provas, a imagem legível da certidão de nascimento poderá ser substi-
tuída por imagem legível de documento emitido pelo médico obstetra, com 
o respectivo crM, que ateste a data provável do nascimento).
6.4.9.4.1 a candidata deverá apresentar, no dia de realização da prova, ori-
ginal ou cópia simples da certidão de nascimento da criança para comprovar 
que a criança tem até 6 meses de idade no dia de realização da prova.
6.4.9.4.2 a candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um 
acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável 
pela guarda da criança. a candidata que não levar acompanhante adulto 
não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
6.4.9.4.2.1 o cebraspe não disponibilizará acompanhante para a guarda de criança.
6.4.9.4.2.2 a candidata terá o direito de proceder a amamentação a cada 
intervalo de duas horas, por até 30 minutos.
6.4.9.4.2.2.1 o tempo despendido pela amamentação será compensado 
durante a realização da prova em igual período.
6.4.9.5 o candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social, 
nos termos do decreto federal nº 8.727, de 28 de abril de 2016, e do 
decreto Estadual 1.675, de 12 de maio de 2009, durante a realização das 
provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.9 deste edital, 
assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à uti-
lização de nome social durante realização das provas, informando o nome 
e o sobrenome pelos quais deseja ser tratado.
6.4.9.5.1 as publicações referentes aos candidatos transgênero serão re-
alizados de acordo com o nome social, acompanhado do respectivo nome 
constante do registro civil, separado por um hífen.
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6.4.9.6 o candidato que for amparado pela lei federal nº 10.826/2003, e 
suas alterações, e necessitar realizar as provas armado deverá, conforme 
o prazo descrito no subitem 6.4.9.9 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à 
necessidade de portar arma durante realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem legível do Certificado de Registro de Arma 
de Fogo e da Autorização de Porte, conforme definidos na referida lei.
6.4.9.6.1 o candidato amparado pela lei federal nº 10.826/2003, e suas 
alterações, que não solicitar o atendimento especial conforme descrito no 
subitem 6.4.9.6 deste edital não poderá portar armas no ambiente de pro-
vas, e, caso descumpra o estabelecido neste edital, estará automaticamen-
te eliminado e não terá classificação alguma no concurso.
6.4.9.6.2 os candidatos que não forem amparados pela lei federal 
nº 10.826/2003, e suas alterações, não poderão portar armas no ambien-
te de provas.
6.4.9.7 o candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, 
necessitar utilizar, durante a realização das provas, objetos, dispositivos 
ou próteses cujo uso não esteja expressamente previsto/permitido nes-
te edital nem relacionado nas opções de recursos especiais necessários 
elencadas no sistema eletrônico de inscrição, deverá, conforme o prazo 
descrito no subitem 6.4.9.9 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente ao 
campo oUTroS e, em seguida, descrever, no espaço destinado para esse 
fim, no sistema eletrônico de inscrição, os recursos especiais necessários 
para a realização da prova;
b) enviar, via upload, a imagem legível do respectivo laudo médico que 
justifique o atendimento solicitado.
6.4.9.8 o candidato que necessitar de atendimento diferenciado por motivos 
religiosos deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.9 deste edital:
a) assinalar a opção correspondente na solicitação de inscrição;
b) enviar, via upload, a imagem legível da declaração da congregação reli-
giosa a que pertence, em que conste seu nome, atestando a sua condição 
de membro da igreja, com a devida assinatura do líder religioso.
6.4.9.9 a documentação citada nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.8 deste edital 
deverá ser enviada de forma legível no período de inscrição estabelecido 
no cronograma constante do anexo i deste edital, via upload, por meio 
de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/pge_
pa_22_procurador. após esse período, a solicitação será indeferida, salvo 
nos casos de força maior, ou a critério do cebraspe.
6.4.9.9.1 o fornecimento da documentação é de responsabilidade exclu-
siva do candidato.
6.4.9.9.2 o cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema 
que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem 
técnica dos computadores, seja decorrente de indisponibilidade/falhas de 
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem o envio. Esses 
documentos, que valerão somente para este concurso, não serão devolvi-
dos nem deles serão fornecidas cópias.
6.4.9.9.3 o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação 
a que se refere os subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.8 deste edital. caso seja soli-
citado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação 
por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das infor-
mações.
6.4.9.10 o candidato que não solicitar atendimento especial no sistema 
eletrônico de inscrição e não especificar quais os recursos serão necessá-
rios para tal atendimento não terá atendimento especial, ainda que faça o 
envio, via upload, da documentação prevista nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.8 
deste edital. Apenas o envio do laudo médico/documentação não é sufi-
ciente para a obtenção do atendimento especial.
6.4.9.11 No caso de solicitação de atendimento especial que envolva a uti-
lização de recursos tecnológicos, se ocorrer eventual falha desses recursos 
no dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado atendimento 
alternativo, observadas as condições de viabilidade.
6.4.9.12 a solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será 
atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
6.4.9.13 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimen-
to especial foi deferida no período provável estabelecido no cronograma 
constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico http://www.
cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador.
6.4.9.13.1 o candidato com a solicitação de atendimento especial indefe-
rida poderá, no período estabelecido no cronograma constante do anexo 
I deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/con-
cursos/pge_pa_22_procurador, verificar os motivos do indeferimento e 
interpor recurso contra o indeferimento por meio do Sistema Eletrônico 
de interposição de recurso. após esse período, não serão aceitos pedidos 
de revisão.
6.4.9.13.2 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento 
especial foi deferida, após a análise dos recursos, a partir da data provável 
estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital, no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador.

7 das Fases do coNcUrso
7.1 as fases do concurso estão descritas no quadro a seguir.

Fase ProVa/tiPo Área de coNHeciMeNto NÚMero de 
QUestÕes carÁter

1ª fase: objetiva (P1) objetiva

a) direito constitucional 12

Eliminatório e classi-
ficatório

b) direito administrativo 12
c) direito Tributário 12

d) direito Empresarial e do 
consumidor 4

e) direito agrário 8
f) direito Processual civil 12

g) direito civil 8
h) direito ambiental e 

Minerário 8

i) direito financeiro 8
j) direito Material e Processu-

al do Trabalho 6

k) direito Penal e Processual 
Penal 6

l) direitos Humanos 4

2ª fase: provas 
escritas de natureza 

discursivas e(ou) 
dissertativa

(P2) discursiva e(ou) 
dissertativa

direito constitucional, direito 
administrativo, direito fi-

nanceiro, direito Tributário e 
direito Material e Processual 

do Trabalho

5 questões dis-
cursivas e(ou) 
dissertativas

(P3) discursiva e(ou) 
dissertativa

direitos Humanos, direito 
civil, direito Processual civil, 

direito agrário e direito 
ambiental e Minerário

5 questões dis-
cursivas e(ou) 
dissertativas

3ª fase: provas 
escritas de natureza 

prática

(P4) Prática objetos de avaliação constan-
tes do item 16

1 peça 
processual 

(contenciosa ou 
consultiva)

(P5) Prática objetos de avaliação constan-
tes do item 16

1 peça 
processual 

(contenciosa ou 
consultiva)

4ª fase: avaliação de 
títulos

(P6) avaliação de 
títulos – – Classificatório

8 da PriMeira Fase: ProVa oBJetiVa
8.1 a prova objetiva terá a duração de 5 horas e será aplicada na data 
provável estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital, 
no turno da manhã.
8.2 Na data provável estabelecida no cronograma constante do anexo i 
deste edital, será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulga-
do na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/con-
cursos/pge_pa_22_procurador, edital que informará a disponibilização da 
consulta aos locais e aos horários de realização da prova.
8.2.1 o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador para veri-
ficar seu local de prova, por meio de busca individual, devendo, para tanto, 
informar os dados solicitados.
8.2.2 o candidato somente poderá realizar a prova no local designado pelo 
cebraspe.
8.2.3 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação cor-
reta de seu local de realização da prova e o comparecimento no horário 
determinado.
8.2.4 o cebraspe poderá enviar, como complemento às informações cita-
das no subitem 8.2 deste edital, comunicação pessoal dirigida ao candi-
dato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/
atualização de seu correio eletrônico, o que não o desobriga do dever de 
observar o disposto no subitem 8.2 deste edital.
8.3 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 10,00 
pontos e abrangerá os objetos de avaliação constantes do item 16 deste 
edital.
8.4 as questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com 
cinco opções (a, B, c, d e E), sendo uma única resposta correta, de acor-
do com o comando da questão. Haverá, na folha de respostas, para cada 
questão, cinco campos de marcação: um campo para cada uma das cinco 
opções a, B, c, d e E, devendo o candidato preencher o campo correspon-
dente à resposta considerada por ele correta, de acordo com o comando 
da questão.
8.5 o candidato deverá marcar um, e somente um, dos cinco campos da 
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de 
marcações indevidas.
8.6 o candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para 
a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção 
da prova. o preenchimento da folha de respostas será de inteira respon-
sabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em 
hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por motivo de 
erro do candidato.
8.7 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas 
marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e(ou) 
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com as instruções contidas na folha de respostas, tais como marcação 
rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integral-
mente.
8.8 o candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, 
de nenhum modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar 
com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do seu proces-
samento eletrônico.
8.9 o candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, 
em especial de seu nome, do número de sua inscrição e do número de seu 
documento de identidade.
8.10 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam 
feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido 
deferido atendimento especial para auxílio no preenchimento/auxílio na 
leitura. Nesse caso, o candidato será acompanhado pelo aplicador especia-
lizado do cebraspe devidamente treinado e as respostas fornecidas serão 
gravadas em áudio.
8.11 Será anulada a prova objetiva do candidato que não devolver a sua 
folha de respostas.
8.12 o cebraspe disponibilizará o link de consulta da imagem da folha de 
respostas dos candidatos que realizaram a prova objetiva, exceto a dos 
candidatos cuja prova tiver sido anulada na forma do subitem 8.11 deste 
edital e dos que tiverem sido eliminados na forma dos subitens 15.22 e 
15.24 deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/pge_pa_22_procurador, em até cinco dias úteis a partir da data 
de divulgação do resultado final na prova objetiva. A consulta à referida 
imagem ficará disponível por até 60 dias corridos da data de publicação do 
resultado final no concurso público.
8.12.1 após o prazo determinado no subitem 8.12 deste edital, não serão 
aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de respostas.
8.13 É vedada consulta a qualquer material, bem como qualquer comuni-
cação entre os candidatos durante a prova objetiva, sob pena de elimina-
ção do certame.
8.14 doS criTÉrioS dE aValiaÇÃo da ProVa oBJETiVa
8.14.1 a prova objetiva de todos os candidatos será corrigida por meio de 
processamento eletrônico das folhas de respostas.
8.14.2 a nota em cada questão da prova objetiva, feita com base nas mar-
cações da folha de respostas, será igual a: 0,10 ponto, caso a resposta do 
candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da pro-
va; 0,00, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gaba-
rito oficial definitivo da prova, não haja marcação, haja marcação de mais 
de uma alternativa, contenha rasura ou a marcação esteja incompleta.
8.14.3 o cálculo da nota na prova objetiva, comum às provas de todos os 
candidatos, será igual à soma das notas obtidas em todas as questões que 
a compõem.
8.14.4 Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o 
candidato que obtiver nota inferior a 5,00 pontos nessa prova.
8.14.4.1 o candidato eliminado na forma do subitem 8.14.4 deste edital 
não terá classificação alguma no concurso público.
8.14.5 os candidatos não eliminados na forma do subitem 8.14.4 deste 
edital serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final 
na prova objetiva.
8.15 doS GaBariToS oficiaiS PrEliMiNarES da ProVa oBJETiVa
8.15.1 Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão divul-
gados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/pge_pa_22_procurador, a partir das 19 horas da data provável 
estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital.
8.15.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos ofi-
ciais preliminares da prova objetiva disporá do período provável estabele-
cido no cronograma constante do anexo i deste edital para fazê-lo, inin-
terruptamente.
8.15.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares da prova ob-
jetiva, o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de interposição de 
Recurso, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
pge_pa_22_procurador, e seguir as instruções ali contidas.
8.15.3.1 o candidato poderá, ainda, no período de que trata o subitem 
8.15.2 deste edital, apresentar razões para a manutenção do gabarito, por 
meio do Sistema Eletrônico de interposição de recurso, disponível no en-
dereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_pro-
curador, e seguir as instruções ali contidas.
8.15.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alte-
rações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
8.15.5 o recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, 
qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser pre-
liminarmente indeferido.
8.15.6 o deferimento de recurso contra questão de prova objetiva gera 
duas situações distintas: a anulação da questão ou a alteração de seu 
gabarito. a anulação de questão se dá quando o seu julgamento resta im-
possibilitado, o que ocorre nas seguintes situações, entre outras: o assunto 
abordado na questão foge ao escopo dos objetos de avaliação estabeleci-
dos em edital; há possibilidade de dupla interpretação; há mais de uma op-
ção que atenda ao comando da questão; há erro de digitação que prejudica 
o julgamento da questão; há contradição entre duas referências bibliográ-
ficas válidas. Já a alteração de gabarito pode decorrer de erro material na 
divulgação ou de apresentação de argumentação consistente que leve a 
banca a reconsiderar a resposta originalmente proposta para a questão.
8.15.6.1 Se do exame de recursos resultar a anulação de questão integran-
te de prova, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a 
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.15.6.2 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito ofi-
cial preliminar de questão integrante de prova, essa alteração valerá para 
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

8.15.7 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos 
ou recurso contra o gabarito oficial definitivo.
8.16 O edital de resultado final na prova objetiva e de convocação para 
as provas escritas será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, e 
divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/pge_pa_22_procurador, na data provável estabelecida no cro-
nograma constante do anexo i deste edital.
9 DA 2ª FASE E DA 3ª FASE: PROVAS ESCRITAS DE NATUREZA DIS-
cUrsiVa/dissertatiVa e ProVa escrita de NatUreZa PrÁtica
9.1 A 2ª fase, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 
duas provas escritas de natureza dissertativa e(ou) discursiva (P2 e P3).
9.1.1 a prova discursiva P2 terá a duração de 5 horas e será aplicada na 
data provável estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edi-
tal, no turno da tarde.
9.1.2 a prova discursiva P3 terá a duração de 5 horas e será aplicada na 
data provável estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edi-
tal, no turno da tarde.
9.2 A 3ª fase, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 
duas provas escritas de natureza prática (P4 e P5). apenas terão as provas 
referentes à 3ª fase corrigidas os candidatos aprovados nas duas provas 
da 2ª fase.
9.2.1 a prova prática P4 terá a duração de 5 horas e será aplicada na data 
provável estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital, 
no turno da tarde.
9.2.2 a prova prática P5 terá a duração de 5 horas e será aplicada na data 
provável estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital, 
no turno da tarde.
9.3 as provas escritas discursivas (P2 e P3) valerão 10,00 pontos cada e 
consistirão de:
a) P2: cinco questões discursivas e(ou) dissertativas, que podem abranger 
dissertação ou problema, a serem respondidas em até 90 linhas cada, no 
valor de 2,00 pontos cada, acerca das disciplinas direito constitucional, 
direito administrativo, direito financeiro, direito Tributário e direito Ma-
terial e Processual do Trabalho, cujos objetos de avaliação constantes do 
item 15 deste edital;
b) P3: cinco questões discursivas e(ou) dissertativas, que podem abranger 
dissertação ou problema, a serem respondidas em até 90 linhas cada, no 
valor de 2,00 pontos cada, acerca das disciplinas diretos Humanos, direito 
civil, direito Processual civil, direito agrário e direito ambiental e Minerá-
rio, cujos objetos de avaliação constantes do item 16 deste edital.
9.4 cada redação das peças processuais da 3ª fase (P4 e P5) valerá 10,00 
pontos e consistirá de redação de uma peça jurídica, de natureza conten-
ciosa ou consultiva, de até 150 linhas, no valor de 10,00 pontos, acerca dos 
objetos de avaliação constantes do item 16 deste edital.
9.5 as provas escritas serão avaliadas e pontuadas segundo os critérios 
estabelecidos no subitem 9.11 deste edital.
9.6 Os textos definitivos das provas escritas deverão ser manuscritos, em 
letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material 
transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de 
outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido 
atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o candi-
dato será acompanhado por aplicador especializado do cebraspe devida-
mente treinado, para o qual deverá ditar o texto — o qual será gravado em 
áudio —, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos 
de pontuação.
9.7 O documento de texto definitivo das provas escritas não poderá ser 
assinado, rubricado ou conter, em outro local que não o apropriado, qual-
quer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de serem 
anuladas. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço 
destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da res-
pectiva prova escrita e a consequente eliminação do candidato.
9.8 o documento de texto das provas escritas será o único documento 
válido para a avaliação das provas escritas. as folhas para rascunho do 
caderno de provas são de preenchimento facultativo e não são válidas para 
a avaliação das provas escritas.
9.9 Não haverá substituição do documento de texto definitivo por erro do 
candidato em seu preenchimento.
9.10 daS iNSTrUÇÕES dE UTiliZaÇÃo dE MaTErial dE coNSUlTa Para 
a rEaliZaÇÃo daS ProVaS EScriTaS
9.10.1 Para a realização das provas escritas, poderá haver consulta à legis-
lação desacompanhada de anotação ou comentário, mesmo que em forma-
to de livro, vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas e orientação 
jurisprudencial, sob pena de eliminação do concurso.
9.10.2 Material de uso permitido:
a) legislação não comentada, não anotada e não comparada;
b) códigos;
c) decretos;
d) resoluções;
e) instruções normativas;
f) portarias;
g) índice remissivo;
h) regimento interno dos tribunais e conselhos;
i) leis de introdução dos códigos.
9.10.2.1 o material de uso permitido poderá conter evidências de utiliza-
ção anterior, tais como:
a) trechos destacados por marca-texto, sublinhados etc.;
b) simples remissão a artigos ou a texto de lei (ex.: vide artigo 2º da lei 
nº 8.112/1990);
c) separação de códigos por cores, marcador de página, post-it, clipes ou 
similares.
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9.10.2.2 os diplomas normativos e textos legais aptos à consulta, quan-
do impressos ou obtidos por meio digital e(ou) xerocopiados, deverão vir 
encadernados e conter o máximo de 250 (duzentas e cinquenta) folhas, 
permitindo-se a impressão frente e verso.
9.10.3 Material de uso proibido:
a) códigos comentados, anotados ou comparados;
b) anotações pessoais (transcritas, manuscritas ou impressas);
c) súmulas;
d) enunciados;
e) exposições de motivos dos códigos;
f) jurisprudências;
g) informativos de tribunais;
h) orientações jurisprudenciais;
i) revistas;
j) livros de doutrina;
k) livros, apostilas, anotações, materiais e(ou) quaisquer obras que contenham 
modelos de petições, roteiros/rotinas ou fluxogramas de petições e afins;
l) dicionários ou qualquer outro material de consulta que contenha qual-
quer conteúdo similar aos indicados anteriormente;
m) computador, notebook, tablet, dispositivo eletrônico ou equipamentos 
similares (indicados no subitem 15.22 deste edital).
9.10.4 Os candidatos deverão isolar, previamente, com grampo ou fita 
adesiva, as partes não permitidas dos textos de consulta, de modo a im-
pedir sua utilização durante a prova, sob pena de não poder consultá-los.
9.10.4.1 o material de consulta de que trata o subitem 9.10.2 deste edital 
poderá ser conferido antes e no decorrer das provas escritas.
9.10.5 o candidato que descumprir as instruções de utilização de material 
de consulta terá sua prova anulada e será eliminado do concurso.
9.10.6 Não será permitida, durante a realização das provas escritas, a 
comunicação entre os candidatos.
9.10.7 Todo o material de consulta deverá estar redigido em língua Portuguesa.
9.11 doS criTÉrioS dE aValiaÇÃo daS ProVaS EScriTaS
9.11.1 Para cada sistema de concorrência, os candidatos serão convocados 
para a 2ª fase e para a 3ª fase de acordo com os seguintes critérios:
a) ampla concorrência: serão convocados para as provas escritas os 142 
candidatos mais bem classificados na prova objetiva, respeitados os em-
pates na última posição;
c) candidatos que se autodeclararam pessoas com deficiência: serão con-
vocados para as provas escritas os 8 candidatos mais bem classificados na 
prova objetiva, respeitados os empates na última posição.
9.11.1.1 caso o número de candidatos que tenham se declarado pessoas 
com deficiência aprovados na prova objetiva seja inferior ao quantitativo 
estabelecido no subitem 9.11.1 deste edital, serão convocados para as 
provas escritas os candidatos da ampla concorrência posicionados na prova 
objetiva até o limite de correções estabelecido no referido subitem, respei-
tados os empates na última colocação.
9.11.2 o candidato que não for convocado para as provas escritas na forma 
dos subitens 9.11.1 e 9.11.1.1 deste edital estará automaticamente elimi-
nado e não terá classificação alguma no concurso.
9.11.2.1 conforme subitem 9.2 deste edital, somente terão as provas re-
ferentes à 3ª fase corrigidas os candidatos aprovados nas duas provas da 
2ª fase.
9.11.3 O edital de resultado final na prova objetiva e de convocação para 
a 2ª fase e para 3ª fase listará apenas os candidatos não eliminados, con-
forme subitens 9.11.1 e 9.11.2 deste edital.
9.11.4 Na atribuição de notas das provas escritas, levar-se-ão em conta, 
além dos conhecimentos técnicos específicos demonstrados pelo candidato 
acerca do assunto abordado, a correção da linguagem, a clareza da ex-
posição, a sequência lógica de raciocínio e a qualidade da argumentação.
9.11.5 cada questão dissertativa da prova escrita discursiva P2 valerá 2,00 
pontos e será corrigida observando-se o que se segue:
a) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número má-
ximo de linhas estabelecido;
b) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá 
nota igual a zero;
c) será eliminado e não terá classificação alguma no concurso o candidato 
que obtiver NPd2 < 5,00 pontos.
9.11.6 cada questão da prova escrita discursiva P3 valerá 2,00 pontos, e 
será corrigida observando-se o que se segue:
a) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número má-
ximo de linhas estabelecido;
b) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá 
nota igual a zero;
c) será eliminado e não terá classificação alguma no concurso o candidato 
que obtiver NPd3 < 5,00 pontos.
9.11.7 cada peça processual, de natureza contenciosa ou consultiva, das 
provas escritas práticas (P4 e P5) valerá 10,00 pontos, e será corrigida 
observando-se o que se segue:
a) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número má-
ximo de linhas estabelecido;
b) nos casos de fuga ao tema, de não haver texto, ou de erro na escolha 
da peça processual, o candidato receberá nota igual a zero;
c) a nota final em cada prova escrita prática será igual à nota na respectiva 
peça processual;
d) será eliminado e não terá classificação alguma no concurso o candidato 
que obtiver NPi < 5,00 pontos.
9.11.7.1 Somente serão corrigidas as provas escritas práticas (P4 e P5) 
dos candidatos aprovados nas duas provas escritas discursivas (P2 e P3).
9.11.8 Serão anuladas as provas escritas do candidato que não devolver o 
documento de texto definitivo.

9.11.8.1 o candidato que se enquadrar no subitem 9.11.8 deste edital não 
terá classificação alguma no concurso.
9.12 doS rEcUrSoS coNTra o PadrÃo PrEliMiNar dE rESPoSTa E 
coNTra o rESUlTado ProViSÓrio NaS ProVaS EScriTaS
9.12.1 o padrão preliminar de resposta das provas escritas será divulgado 
na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concur-
sos/pge_pa_22_procurador, a partir das 19 horas da data provável estabe-
lecida no cronograma constante do anexo i deste edital
9.12.2 o candidato que desejar interpor recursos contra o padrão pre-
liminar de resposta das provas escritas disporá do período estabelecido 
no cronograma constante do anexo i deste edital para fazê-lo, por meio 
do Sistema Eletrônico de interposição de recurso, disponível no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador, 
e seguir as instruções ali contidas.
9.12.3 Se houver alteração, por força de impugnação, do padrão preliminar 
de resposta das provas escritas, essa alteração valerá para todos os candi-
datos, independentemente de terem recorrido.
9.12.4 após o julgamento dos recursos interpostos contra o padrão preli-
minar de respostas das provas escritas, será definido o padrão definitivo e 
divulgado o resultado provisório nas provas escritas.
9.12.5 No recurso contra o resultado provisório nas provas escritas, é vedado 
ao candidato novamente impugnar em tese o padrão de resposta, estando 
limitado à correção de sua resposta de acordo com o padrão definitivo.
9.12.6 o candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provi-
sório nas provas escritas disporá do período estabelecido no cronograma 
constante do anexo i deste edital para fazê-lo, conforme procedimentos 
disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
10 da aVaLiaÇÃo de tÍtULos
10.1 Serão convocados para a avaliação de títulos todos os candidatos 
aprovados nas duas provas escritas práticas.
10.1.1 os candidatos não convocados para a avaliação de títulos serão 
eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
10.2 a avaliação de títulos valerá 5,00 pontos, ainda que a soma dos valo-
res dos títulos apresentados seja superior a esse valor.
10.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a 
data do envio, observados os limites de pontos do quadro a seguir.

QUadro de atriBUiÇÃo de PoNtos Para a aVaLiaÇÃo de tÍtULos

aLÍNea tÍtULo VaLor UNitÁrio VaLor 
MÁXiMo

a
Exercício em cargo efetivo de Procurador do Estado, Procurador Mu-
nicipal ou de qualquer das carreiras de advocacia Pública no âmbito 

federal, estadual ou municipal.
0,25/ano 0,75

B
Exercício do magistério superior, em disciplina da área jurídica, em 
instituição de Ensino Superior pública e(ou) particular, reconhecida 

pelo Ministério da Educação.
0,15/ano 0,45

c

Exercício em cargo ou função técnico-jurídica, privativo de bacharel 
em direito, em órgãos de advocacia na administração Pública direta 

e indireta do Poder Executivo, do Ministério Público, do Tribunal 
de contas, da defensoria Pública, do Poder Judiciário ou do Poder 

legislativo.

0,15/ano 0,45

d Efetivo exercício da advocacia privada. 0,15/ano 0,45

E aprovação em concurso público para cargo privativo de Bacharel 
em direito. 0,10 0,30

f livros publicados, de autoria individual, no âmbito da ciência 
jurídica. 0,3 0,60

G artigos, pareceres, ensaios e trabalhos jurídicos publicados, de 
autoria exclusiva do candidato. 0,10 0,20

h Diploma, devidamente registrado, de Doutor em Direito ou certifica-
do de defesa e aprovação de tese. 0,85 0,85

i Diploma, devidamente registrado, de Mestre em Direito ou certifica-
do de defesa e aprovação de dissertação. 0,65 0,65

J

Certificado, devidamente registrado, de curso de pós-graduação em 
nível de especialização na área jurídica, nacional ou estrangeira, 

com carga horária mínima de 360 horas, conferido após atribuição 
de nota de aproveitamento.

0,15 0,30

 ToTal MáXiMo dE PoNToS  5,00

10.4 receberá nota zero o candidato que não enviar, via upload, a imagem 
legível dos títulos na forma, no prazo e no horário estipulados no edital de 
convocação para a avaliação de títulos.
10.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via correio eletrô-
nico e(ou) via requerimento administrativo.
10.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não pon-
tuação, a correta indicação, no sistema de upload da documentação da 
avaliação de títulos, da alínea a que se refere cada conjunto de imagens 
submetidas.
10.6.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, 
“.jpeg” e “.jpg”. o tamanho de cada imagem submetida deverá ser de, no 
máximo, 1 MB.
10.6.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato conferir se as imagens 
incluídas dizem respeito a cada alínea indicada no sistema de upload. as 
imagens que não forem condizentes com a alínea indicada serão desconsi-
deradas para fins de análise.
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10.6.3 Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os que não fo-
rem submetidos da forma estabelecida no sistema de upload.
10.7 o envio da documentação constante do subitem 10.11 deste edital 
é de responsabilidade exclusiva do candidato. o cebraspe não se respon-
sabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa do-
cumentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja 
decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para este 
concurso, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.
10.8 o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação cons-
tante do subitem 10.11 deste edital.
10.8.1 caso seja solicitado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a 
referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação 
da veracidade das informações.
10.9 a veracidade das informações prestadas no envio da imagem dos títu-
los será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, 
a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas 
ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acar-
reta sua eliminação do concurso. aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do art. 10 do decreto federal nº 83.936/1979.
10.10 Será de inteira responsabilidade do candidato o envio das imagens 
legíveis dos títulos no período e na forma previstos neste edital e no edital 
de convocação para essa fase.
10.11 doS docUMENToS NEcESSárioS À coMProVaÇÃo doS TÍTUloS
10.11.1 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional, 
alíneas de a a d, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:
a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada: será neces-
sário o envio da imagem legível de três documentos: 1 – diploma do curso 
de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do 
curso e atender ao disposto no subitem 10.11.1.2.1 deste edital; 2 – cópia 
da carteira de Trabalho e Previdência Social (cTPS) contendo as páginas: 
identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o perío-
do (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na 
avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa; 
e 3 – declaração do empregador com o período (com início e fim, se for o 
caso), a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das 
atividades desenvolvidas para o cargo/emprego;
b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio 
da imagem legível de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação 
em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender 
ao disposto no subitem 10.11.1.2.1 deste edital; 2 – declaração/certidão 
de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da institui-
ção, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da 
declaração), a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição 
das atividades desenvolvidas;
c) para exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato de 
trabalho: será necessário o envio da imagem legível de três documentos: 
1 – diploma de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de 
conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.11.1.2.1 deste 
edital; 2 – contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes, ou 
seja, o candidato e o contratante; e 3 – declaração do contratante que 
informe o período (com início e fim, se for o caso), a espécie do serviço de 
nível superior realizado e a descrição das atividades;
d) para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo, será ne-
cessário o envio da imagem legível de três documentos: (1) diploma de 
graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do 
curso ou documento oficial da OAB (por exemplo, carteira da OAB) que 
ateste a data de inscrição na oaB para atender ao disposto no subitem 
10.11.2.2.1 deste edital; (2) recibo de pagamento autônomo (rPa), sendo 
pelo menos o primeiro e o último recibos do período trabalhado como autô-
nomo; e (3) declaração do contratante/beneficiário que informe o período 
(com início e fim, se for o caso) a espécie do serviço realizado e a descrição 
das atividades;
e) para exercício de atividade/serviço de advocacia, será necessário o en-
vio da imagem legível de dois documentos: (1) certidões de atuação em, 
no mínimo, cinco processos judiciais diferentes por ano, emitidas pelas res-
pectivas varas de atuação; e (2) documento oficial da OAB (por exemplo, 
carteira da oaB) que ateste a data de inscrição na oaB.
10.11.1.1 a declaração/certidão mencionada na letra “b” do subitem 
10.11.1 deste edital deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recur-
sos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a 
autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certi-
ficar também essa inexistência.
10.11.1.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome corresponden-
te, por exemplo, controle de divisão de Pessoas (cdP), a declaração de-
verá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas abreviaturas.
10.11.1.2 Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, 
não serão consideradas fração de ano nem sobreposição de tempo.
10.11.1.2.1 Para efeito de pontuação de experiência profissional, somente 
será considerada a experiência após a conclusão do curso superior.
10.11.2 Para receber pontuação relativa à aprovação em concurso públi-
co descrita na alínea E, o candidato deverá atender a uma das seguintes 
opções:
10.11.2.1 comprovar a aprovação em concurso público por meio de envio 
da imagem legível de certidão expedida por setor de pessoal do órgão, ou 
certificado do órgão executor do certame, em que constem as seguintes 
informações:
a) cargo/emprego concorrido;
b) requisito do cargo/emprego, especialmente a escolaridade;
c) aprovação e(ou) classificação.
10.11.2.2 Para comprovar a aprovação em concurso público, o candidato 
poderá, ainda, apresentar cópia impressa do Diário Oficial, autenticada em 

cartório, com a publicação do resultado final do concurso, em que conste 
o cargo ou emprego público, o requisito do cargo ou emprego público, a 
escolaridade exigida e a aprovação e(ou) a classificação, com identificação 
clara do candidato.
10.11.2.3 Não será considerada concurso público a seleção constituída 
apenas de avaliação de títulos e(ou) de análise de currículos e(ou) de pro-
vas práticas e(ou) testes psicotécnicos e(ou) entrevistas.
10.11.2.4 Não será considerado como comprovação de aprovação em concurso, 
outros documentos senão aqueles citados no subitem 10.11.2 deste edital.
10.11.3 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados nas alí-
neas f e G, o candidato deverá enviar imagem original ou imagem de cópia 
legível da publicação cadastrada no iSBN ou iSSN, que deverá conter o 
nome do candidato, e as páginas em que conste a autoria exclusiva e o 
iSBN ou iSSN.
10.11.3.1 Publicações sem o nome do candidato deverão ser acompanha-
das de declaração do editor, emitida por seu dirigente, que informe a sua 
autoria exclusiva.
10.11.4 Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em 
nível de doutorado ou de mestrado, alíneas H e i, será aceita a imagem 
legível do diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reco-
nhecida pelo MEC. Também será aceita a imagem do certificado/declaração 
de conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição 
reconhecida pelo MEc, desde que acompanhada da imagem do histórico 
escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áre-
as em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames 
e do julgamento da tese ou da dissertação. caso o histórico ateste a exis-
tência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o 
certificado/declaração não será aceito.
10.11.4.1 Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, 
será aceita a imagem apenas do diploma, desde que revalidado por insti-
tuição de ensino superior no Brasil e traduzido para a língua Portuguesa 
por tradutor juramentado, nos termos do subitem 10.11.4 deste edital.
10.11.4.2 outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não 
serão aceitos como os títulos referentes ao mestrado e ao doutorado.
10.11.5 Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em ní-
vel de especialização, alínea J, será aceita a imagem legível do certificado, 
com carga horária mínima de 360 horas, atestando que o curso atende às 
normas da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – lei de diretrizes 
e Bases da Educação, do conselho Nacional de Educação (cNE) ou que 
está de acordo com as normas do extinto conselho federal de Educação 
(cfE), ou ainda, estar de acordo com o parágrafo 8º da resolução cNE/
CES nº 1, de 6 de abril de 2018. O certificado deverá atestar, ainda, a car-
ga horária mínima exigida. Também será aceita declaração de conclusão 
de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo 
histórico escolar no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas 
cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação e 
aprovação da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei 
nº 9.394/1996, do cNE ou está de acordo com as normas do extinto cfE.
10.11.5.1 Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da 
lei nº 9.394/1996, do cNE ou que está de acordo com as normas do ex-
tinto cfE, ou não esteja de acordo com a resolução cNE/cES nº 1/2018 
deverá ser anexada uma declaração do responsável pela organização e 
realização do curso atestando que o este atendeu a uma das normas esti-
puladas no subitem anterior.
10.12 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será con-
siderado se traduzido para a língua Portuguesa por tradutor juramentado.
10.13 cada título será considerado uma única vez.
10.14 os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro 
de atribuição de Pontos para a avaliação de Títulos, bem como os que ex-
cederem o limite de pontos estipulados no subitem 10.2 deste edital serão 
desconsiderados.
10.15 o candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provi-
sório na avaliação de títulos deverá observar os procedimentos disciplina-
dos no respectivo edital de resultado provisório.
11 da Nota FiNaL e da cLassiFicaÇÃo FiNaL No coNcUrso
11.1 A nota final no concurso será o somatório da nota final na prova objetiva 
(NFPO), da nota final nas provas escritas discursivas (NFPD), da nota final nas 
provas escritas práticas (NFPP) e da nota final na avaliação de títulos.
11.2 Após o cálculo da nota final no concurso e aplicados os critérios de 
desempate constantes do item 12 deste edital, os candidatos serão listados 
em ordem de classificação, de acordo com os valores decrescentes das 
notas finais no concurso.
11.3 os nomes dos candidatos que, no ato da inscrição, se declararem com 
deficiência, se não forem eliminados no concurso e considerados pessoas 
com deficiência na avaliação biopsicossocial, serão publicados em lista à 
parte e figurarão também na lista de classificação geral.
11.4 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segun-
da casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior 
se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.
11.5 o candidato aprovado além do número de vagas ofertadas será man-
tido, no prazo de validade do concurso, no cadastro de reserva.
12 dos critÉrios de deseMPate
12.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o can-
didato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme o art. 27, parágrafo único, da lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003 (Estatuto do idoso);
b) obtiver a maior nota nas provas escritas práticas P4 e P5 somadas;
c) obtiver a maior nota nas provas escritas discursivas P2 e P3 somadas;
d) obtiver a maior nota na prova objetiva;
e) obtiver a maior nota na avaliação de títulos;
f) tiver maior idade;
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g) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do código de 
Processo Penal).
12.2 os candidatos que seguirem empatados até a aplicação da alínea “f” 
do subitem 12.1 deste edital serão convocados, antes do resultado final 
no concurso, para a apresentação da imagem legível da certidão de nasci-
mento para verificação do horário do nascimento para fins de desempate.
12.2.1 Para os candidatos convocados para apresentação da certidão de 
nascimento que não apresentarem a imagem legível da certidão de nas-
cimento, será considerada como hora de nascimento 23 horas 59 minutos 
e 59 segundos.
12.3 os candidatos a que se refere a alínea “g” do subitem 12.1 deste edi-
tal serão convocados, antes do resultado final do concurso, para a entrega 
da documentação que comprovará o exercício da função de jurado.
12.3.1 Para fins de comprovação da função citada no subitem 12.3 des-
te edital, serão aceitas certidões, declarações, atestados ou outros docu-
mentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos 
Tribunais de Justiça Estaduais e regionais federais do País, relativos ao 
exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do cPP, alterado 
pela lei nº 11.689/2008.
13 dos recUrsos
13.1 os recursos interpostos pelos candidatos ao longo do certame devem 
observar o seguinte:
a) os recursos devem ser interpostos por meio do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recurso, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.
br/concursos/pge_pa_22_procurador, no prazo de dois dias úteis, a contar 
da divulgação oficial do ato recorrido;
b) não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo ou 
via correio eletrônico;
c) o recurso deverá expor os fundamentos do pedido de reexame de forma 
clara, consistente e objetiva, sob pena de ser preliminarmente indeferido;
d) não serão conhecidos os recursos intempestivos ou cujo teor desrespei-
te a comissão do concurso.
13.2 os recursos relativos à fase de inscrição (situações previstas no item 
6 deste edital), ao resultado preliminar da avaliação de títulos e à classifi-
cação final serão avaliados pelo Cebraspe.
13.3 os recursos interpostos em face do gabarito preliminar da prova obje-
tiva da 1ª fase, do padrão preliminar de resposta e do resultado provisório 
das provas escritas discursivas da 2ª fase, do padrão preliminar de respos-
ta e do resultado provisório das provas escritas práticas da 3ª fase serão 
avaliados pela comissão do concurso.
13.4 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de 
envio de documentação pendente ou complementação desta.
13.5 o cebraspe e a PGE/Pa não arcarão com prejuízos advindos de pro-
blemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de 
congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de res-
ponsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso.
14 da HoMoLoGaÇÃo do resULtado FiNaL No coNcUrso
14.1 O resultado final do concurso será homologado pelo Procurador-Ge-
ral do Estado do Pará, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e 
divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
pge_pa_22_procurador.
15 das disPosiÇÕes FiNais
15.1 a inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o 
concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a 
serem publicados.
15.2 Todos os candidatos concorrerão em igualdade de condições, excetua-
dos os casos específicos previstos na legislação vigente para o atendimento 
especializado para a realização das provas.
15.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso pú-
blico publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e(ou) divulgados na 
internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
pge_pa_22_procurador.
15.3.1 caso ocorram problemas de ordem técnica e(ou) operacional nos 
links referentes ao concurso, causados pelo cebraspe, que comprometam 
as funcionalidades sistêmicas ou gerem a indisponibilidade de serviços, os 
prazos de acesso a esses links serão automaticamente prorrogados, no 
mínimo, pelo tempo que durar a indisponibilidade ou que ficar comprome-
tida a funcionalidade. a prorrogação poderá ser feita sem alteração das 
condições deste edital.
15.3.2 As informações a respeito de notas e classificações poderão ser 
acessadas por meio dos editais de resultados. Não serão fornecidas infor-
mações que já constem dos editais ou fora dos prazos previstos nesses 
editais.
15.4 o candidato poderá obter informações referentes ao concurso público 
na central de atendimento ao candidato do cebraspe, localizada na Uni-
versidade de Brasília (UnB) – campus Universitário darcy ribeiro, Sede 
do cebraspe – asa Norte, Brasília/df, por meio do telefone (61) 3448-
0100, ou via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/pge_pa_22_procurador, ressalvado o disposto no subitem 15.6 
deste edital, e por meio do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br.
15.5 o candidato que desejar relatar ao cebraspe fatos ocorridos durante 
a realização do concurso deverá fazê-lo junto à central de atendimento 
ao candidato do cebraspe, postando correspondência para a caixa Postal 
4488, cEP 70842-970, Brasília/df, ou enviando e-mail para o endereço 
eletrônico sac@cebraspe.org.br.
15.6 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais 
e horários de realização das provas. o candidato deverá observar rigo-
rosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do 
subitem 15.3 deste edital.
15.6.1 Não serão fornecidos a terceiros informações e documentos pesso-
ais de candidatos, em atenção ao disposto no art. 31 da lei nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011.

15.7 o candidato poderá protocolar requerimento relativo ao concurso por 
meio de correspondência ou e-mail instruído com cópia do documento de 
identidade e do cPf. o requerimento poderá ser feito pessoalmente me-
diante preenchimento de formulário próprio, à disposição do candidato na 
central de atendimento ao candidato do cebraspe, no horário das 8 horas 
e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos, ininterruptamente, exceto sába-
dos, domingos e feriados, observado o subitem 15.5 deste edital.
15.8 o candidato que desejar corrigir o nome fornecido durante o proces-
so de inscrição deverá entregar requerimento de solicitação de alteração 
de dados cadastrais das 8 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos 
(exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, na 
central de atendimento ao candidato do cebraspe, localizada na Universi-
dade de Brasília (UnB) – campus Universitário darcy ribeiro, Sede do ce-
braspe – asa Norte, Brasília/df, ou enviá-lo, via SEdEX ou carta registrada 
com aviso de recebimento, para a central de atendimento ao candidato 
do cebraspe – PGE/Pa Procurador 2022 (Solicitação de alteração de dados 
cadastrais) – caixa Postal 4488, cEP 70842-970, Brasília/df, ou via e-mail, 
para o endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br, acompanhado de cópia 
dos documentos que contenham os dados corretos e cópia da sentença 
homologatória de retificação do registro civil.
15.8.1 o candidato que solicitar a alteração de nome, nos termos do subi-
tem 15.8 deste edital, terá o seu nome atualizado na base de dados do ce-
braspe para os eventos com inscrições abertas e para os futuros eventos.
15.9 o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para 
seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta preta fabricada 
em material transparente, do comprovante de inscrição ou do comprovante 
de pagamento da taxa de inscrição e do documento de identidade original. 
Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) bor-
racha durante a realização das provas.
15.9.1 o candidato que desejar obter comprovante de comparecimento às 
provas deverá solicitá-lo no momento de realização das provas.
15.10 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; cartei-
ras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 
conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 
identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; 
carteiras nacionais de habilitação em papel (somente o modelo com foto).
15.10.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de 
nascimento; cPf; títulos eleitorais; carteira nacional de habilitação digi-
tal (modelo eletrônico) ou qualquer outro documento em formato digi-
tal; carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; 
documentos vencidos, documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) da-
nificados, cópia do documento de identidade, ainda que autenticada ou 
protocolo do documento de identidade.
15.10.2 Não será aceito nenhum tipo de documento de identificação digital 
(modelo eletrônico). os candidatos que não apresentarem documento de 
identidade conforme previsto no subitem 15.10 deste edital não poderão 
realizar as provas e serão eliminados do concurso.
15.11 o candidato que, por ocasião da realização das provas, não apre-
sentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 
15.10 deste edital, não poderá realizá-las e será automaticamente elimi-
nado do concurso público.
15.12 caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de rea-
lização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, 
roubo ou furto, deverá entregar à equipe de aplicação documento (original 
ou cópia simples) que ateste o registro da ocorrência em órgão policial 
expedido, no máximo, 90 dias antes da data de realização das provas, 
ocasião em que será submetido à identificação especial, que compreende 
coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. o documento de 
registro da ocorrência será retido pela equipe de aplicação.
15.12.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo 
documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à 
assinatura do portador.
15.12.2 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, 
o cebraspe poderá proceder à coleta de dado biométrico de todos os can-
didatos no dia de realização das provas.
15.13 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos 
predeterminados em edital ou em comunicado.
15.14 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 
provas após o horário fixado para seu início.
15.15 o candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de reali-
zação das provas por, no mínimo, uma hora após o início das provas.
15.15.1 a inobservância do subitem 15.15 deste edital acarretará a não 
correção das provas e, consequentemente, a eliminação do candidato do 
concurso público.
15.16 o cebraspe manterá um marcador de tempo em cada sala de provas 
para fins de acompanhamento pelos candidatos.
15.17 o candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retor-
nar em hipótese alguma.
15.18 o candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o 
caderno de provas no decurso dos últimos 15 minutos anteriores ao horário 
determinado para o término das provas.
15.18.1 os três últimos candidatos de cada sala de prova só poderão sair 
juntos após o registro e assinatura no relatório próprio do concurso.
15.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala 
de provas, salvo o previsto no subitem 6.4.9.4.2.2 deste edital.
15.20 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. o não 
comparecimento ao local de realização das provas nos dias e horários de-
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terminados implicará a eliminação automática do candidato do concurso.
15.21 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comuni-
cação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras ou si-
milares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro 
material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação, salvo os materiais 
dispostos no subitem 9.10.2 deste edital.
15.22 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização 
das provas, for surpreendido portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, ta-
blets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio 
de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro 
componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gra-
vador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;
b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto 
e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem, que não seja fabricado com material 
transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem 
de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).
15.22.1 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que 
serão realizadas as provas, não será permitido o uso pelo candidato de 
quaisquer objetos relacionados no subitem 15.22 deste edital.
15.22.1.1 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de 
provas portando armas, à exceção dos casos previstos na lei federal 
nº 10.826/2003, e suas alterações. o candidato que estiver armado e for 
amparado pela citada lei deverá solicitar atendimento especial no ato da 
inscrição, conforme subitem 6.4.9.6 deste edital.
15.22.2 Sob pena de ser eliminado do concurso, antes de entrar na sala de 
provas, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos forneci-
da pela equipe de aplicação, obrigatoriamente desligados, telefone celular 
e qualquer outro equipamento eletrônico relacionado no subitem 15.22 
deste edital.
15.22.2.1 durante toda a permanência do candidato na sala de provas, o 
seu telefone celular, assim como qualquer equipamento eletrônico, deve 
permanecer obrigatoriamente desligado e acondicionado na embalagem 
porta-objetos lacrada, com todos os aplicativos, funções e sistemas de-
sativados e desligados, incluindo alarmes. o candidato será eliminado do 
concurso caso o seu telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico 
entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante 
a realização das provas.
15.22.2.2 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada 
pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira até o término das 
suas provas. a embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada 
fora do ambiente de provas.
15.22.3 o cebraspe recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos 
citados no subitem 15.22 deste edital no dia de realização das provas.
15.22.4 O Cebraspe não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos 
objetos supracitados.
15.22.5 o cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de 
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas nem por danos a eles causados.
15.23 No dia de realização das provas, o cebraspe poderá submeter os can-
didatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e banheiros, a 
fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está portando 
material não permitido.
15.24 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decorrência 
da anulação de suas provas, o candidato que durante a realização das provas:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, di-
cionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos ou 
que se comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais 
como os listados no subitem 15.22 deste edital;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os demais 
candidatos;
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no compro-
vante de inscrição ou em qualquer outro meio que não os permitidos;
f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para 
a sua realização;
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas 
ou o documento de texto definitivo;
i) descumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas, na 
folha de respostas ou no documento de texto definitivo;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se 
indevidamente;
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter a própria 
aprovação ou a aprovação de terceiros em qualquer etapa do concurso público;
l) não permitir a coleta de sua assinatura;
m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente;
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o devido defe-
rimento de atendimento especial, conforme previsto no subitem 6.4.9.6 
deste edital;
p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame 
grafológico, a frase contida no material de prova que lhe for entregue;
r) não permitir a coleta de dado biométrico;
s) descumprir as medidas de proteção em razão da pandemia do novo 
coronavírus a serem oportunamente divulgadas.

15.25 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de apli-
cação de provas, o cebraspe tem a prerrogativa para entregar ao candida-
to prova/material substitutivo.
15.26 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 
membro da equipe de aplicação das provas ou pelas autoridades presen-
tes, informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de 
avaliação e de classificação.
15.27 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, esta-
tístico, visual, grafológico ou por investigação policial, que o candidato se 
utilizou de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automa-
ticamente eliminado do concurso público.
15.28 o descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas consti-
tuirá tentativa de fraude e implicará a eliminação do candidato do concurso.
15.29 Serão divulgadas oportunamente as informações a respeito das me-
didas de proteção que serão adotadas no dia de realização das provas, em 
razão da pandemia do novo coronavírus.
15.30 o prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, con-
tados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, 
podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
15.31 o candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu 
endereço perante o cebraspe enquanto estiver participando do concurso 
público, por meio de requerimento a ser enviado à central de atendimen-
to ao candidato do cebraspe, na forma dos subitens 15.7 ou 15.8 deste 
edital, conforme o caso, e perante a PGE/Pa, após a homologação do re-
sultado final, desde que aprovado. São de exclusiva responsabilidade do 
candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais 
e de seu endereço.
15.32 as despesas relativas à participação em todas as fases do concurso 
e à apresentação para os exames da avaliação biopsicossocial dos candida-
tos que se declararem com deficiência e para os exames pré-admissionais 
correrão às expensas do próprio candidato.
15.33 as alterações de legislação com entrada em vigor até a data de pu-
blicação deste edital serão objeto de avaliação, ainda que não contempla-
das nos objetos de avaliação constantes do item 16 deste edital.
15.34 a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste 
edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele 
posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se a alteração for em 
texto normativo já constante dos objetos de avaliação listados no item 16 
deste edital.
15.34.1 as jurisprudências dos tribunais superiores poderão ser considera-
das para fins de elaboração de questões.
15.35 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser 
feitas por meio de outro edital.
15.36 os casos omissos serão resolvidos pelo cebraspe e pela PGE/Pa.
15.37 o foro da comarca de Belém/Pa é o competente para decidir quais-
quer ações judiciais interpostas com respeito ao presente edital e respec-
tivo concurso público.
15.38 a convocação dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente à 
ordem de classificação.
16 dos oBJetos de aVaLiaÇÃo (HaBiLidades e coNHeciMeNtos)
16.1 HaBilidadES
16.1.1 as questões das provas poderão avaliar habilidades que vão além 
do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, 
análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de 
raciocínio.
16.1.2 Nas provas escritas práticas, cada questão poderá contemplar mais 
de um objeto de avaliação.
16.2 coNHEciMENToS
16.2.1 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos 
conforme descritos a seguir.
direito coNstitUcioNaL: 1 constituição. 1.1 conceito, objeto, ele-
mentos e classificações. 1.2 Supremacia da Constituição. 1.3 Aplicabilidade 
das normas constitucionais. 1.4 interpretação das normas constitucionais. 
1.5 Mutação constitucional. 2 Poder constituinte. 2.1 características. 2.2 
Poder constituinte originário. 2.3 Poder constituinte derivado. 3 Princípios 
fundamentais. 4 direitos e garantias fundamentais. 4.1 direitos e deveres 
individuais e coletivos. 4.2 Habeas corpus, mandado de segurança, man-
dado de injunção e habeas data. 4.3 direitos sociais. 4.4 direitos políticos. 
4.5 Partidos políticos. 4.6 o ente estatal titular de direitos fundamentais. 
5 organização do Estado. 5.1 organização político-administrativa. 5.2 Es-
tado federal brasileiro. 5.3 a União. 5.4 Estados federados. 5.5 Municípios. 
5.6 o distrito federal. 5.7 Territórios. 5.8 intervenção federal. 5.9 inter-
venção dos estados nos municípios. 6 administração pública. 6.1 disposi-
ções gerais. 6.2 Servidores públicos. 7 organização dos poderes no Estado. 
7.1 Mecanismos de freios e contrapesos. 7.2 Poder legislativo. 7.3 Poder 
Executivo. 7.4 Poder Judiciário. 8 funções essenciais à justiça. 8.1 Minis-
tério Público. 8.2 advocacia Pública. 8.3 advocacia e defensoria Pública. 9 
controle de constitucionalidade. 9.1 Sistemas gerais e sistema brasileiro. 
9.2 controle incidental ou concreto. 9.3 controle abstrato de constitucio-
nalidade. 9.4 Exame in abstractu da constitucionalidade de proposições 
legislativas. 9.5 ação declaratória de constitucionalidade. 9.6 ação direta 
de inconstitucionalidade. 9.7 arguição de descumprimento de preceito fun-
damental. 9.8 ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 9.9 ação 
direta de inconstitucionalidade interventiva. 10 defesa do Estado e das 
instituições democráticas. 10.1 Estado de defesa e estado de sítio. 10.2 
forças armadas. 10.3 Segurança pública. 11 Sistema Tributário Nacional. 
11.1 Princípios gerais. 11.2 limitações do poder de tributar. 11.3 impos-
tos da União, dos estados e dos municípios. 11.4 repartição das receitas 
tributárias. 12 finanças públicas. 12.1 Normas gerais. 12.2 orçamentos. 
13 Ordem econômica e financeira. 13.1 Princípios gerais da atividade eco-
nômica. 13.2 Política urbana, agrícola e fundiária e reforma agrária. 14 
Sistema financeiro Nacional. 15 ordem social. 16 constituição do Estado 
do Pará. 17. Jurisprudência dos Tribunais Superiores.
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direito adMiNistratiVo: 1 Estado. 1.1 funções. 1.2 Poderes. 1.3 
repartição das funções entre os Poderes. 1.4 federação. 1.5 organização 
federativa e ordem administrativa. 2 direito administrativo. 2.1 conceito. 
2.2 origem. 2.3 Evolução histórica. 2.4 fontes. 3 administração pública. 
3.1 Sentidos amplo e estrito, objetivo e subjetivo. 3.2 regime jurídico-ad-
ministrativo. 3.3 interesse público. 3.4 interesses primários e secundários 
do Estado. 3.5 Princípios da administração pública (explícitos e implícitos). 
3.6 acesso à informação (lei federal nº 12.527/2011 e decreto Estadual 
nº 1.359/2015). 3.7 lei Geral de Proteção de dados Pessoais (lei nº 
13.709/2018). 4. Poderes da administração Pública. 4.1 Poder normativo. 
4.1.1 finalidade. 4.1.2 limites. 4.1.3 objeto. 4.2 Poder disciplinar. 4.2.1 
Sindicância, Processo administrativo disciplinar (Pad) e Processo adminis-
trativo Disciplinar Simplificado (PADS). 4.2.2 Termo de Ajustamento Disci-
plinar (Tad). 4.2.3 lei Estadual nº 5.810/94. 4.3 Poder de polícia. 4.3.1 
características. 4.3.2 Polícia administrativa e Polícia Judiciária. 5 organiza-
ção administrativa. 5.1 Pessoas políticas e administrativas. 5.2 desconcen-
tração e descentralização. 5.3 administração direta e indireta. 5.4 Órgãos 
e entidades estatais. 5.5 autarquias. 5.6 fundações estatais. 5.7 Empresas 
públicas e sociedades de economia mista (lei federal nº 13.303/2016 e 
decreto Estadual nº 1.667/2016). 5.8 agências reguladoras. 5.9 agências 
executivas. 5.10 Entidades de fiscalização profissional. 6 Terceiro Setor. 
6.1 Serviços sociais autônomos. 6.2 Entidades de apoio. 6.3 organizações 
sociais (lei Estadual nº 5.980/1996 e decreto Estadual nº 21/2019). 6.4 
organizações da sociedade civil de interesse público — oSciP. organiza-
ções da sociedade civil (lei federal nº 13.019/2014 e decreto Estadual nº 
1.835/2017). 7 atos administrativos. 7.1 Elementos. 7.2 Pressupostos. 7.3 
Atributos. 7.4 Classificação. 7.5 Vinculação e discricionariedade. 7.6 Espé-
cies. 7.7 Perfeição, validade e eficácia. 7.8 Extinção. 7.9 Anulação. 7.10 
revogação. 7.11 convalidação. 8 Processo administrativo. 8.1 Princípios. 
8.2 fases. 8.3 Procedimentos em espécie. 8.4 lei federal nº 9.784/1999. 
8.5 lei Estadual nº 8.972/2020 e decreto Estadual nº 1.528/2021. 9 agen-
tes públicos. 9.1 cargos, empregos e funções públicas. 9.2 Provimento. 9.3 
Vacância. 9.4 Servidores públicos. 9.5 regime jurídico-constitucional. 9.6 
direitos e vantagens. 9.7 deveres, proibições e responsabilidades. 9.8 re-
gime previdenciário. 9.9 lei Estadual nº 5.810/1994, lei complementar 
Estadual nº 7/1991, lei complementar Estadual nº 131/2020 e decreto 
Estadual nº 1.741/2017. 9.10 lei complementar Estadual nº 39/2002 e lei 
complementar Estadual nº 111/2016. 9.11 condutas vedadas aos agentes 
públicos em campanhas eleitorais (lei federal nº 9.504/1997). 10 Militares 
do estado. 10.1 regime jurídico-constitucional. 10.2 lei Estadual nº 
5.251/1985. 10.3 lei Estadual nº 6.833/2006. 10.4 lei federal nº 
13.954/2019. 10.5 lei complementar Estadual nº 142/2021. 11 Serviço 
público. 11.1 conceito. 11.2 distinção com outras atividades estatais. 11.3 
Classificação. 11.4 Titularidade. 11.5 Princípios. 11.6 Remuneração. 11.7 
Usuários. 11.8 Prestação direta e indireta. 11.9 concessão, permissão e 
autorização. 11.10 Parcerias público-privadas (lei federal nº 11.079/2004, 
lei Estadual nº 7.649/2012 e decreto Estadual nº 713/2013). 11.11 Pro-
cedimento de manifestação de interesse (decreto Estadual nº 1.242/2015). 
11.12 consórcios públicos (lei federal nº 11.107/2005). 12 licitação pú-
blica. 12.1 conceito. 12.2 finalidades. 12.3 Vedações à participação. 12.4 
contratação direta (dispensa e inexigibilidade de licitação). 12.5 Modalida-
des. 12.6 critérios de julgamento. 12.7 fases interna e externa. 12.8 Pro-
cedimentos auxiliares. 12.9 anulação e revogação. 12.10 infrações e san-
ções administrativas. 12.11 Tratamento favorecido, diferenciado e simplifi-
cado para microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações 
públicas (lei complementar federal nº 123/2006 e lei Estadual nº 
8.417/2016). 12.12 Sistema de registro de Preços (decreto Estadual nº 
991/2020). 12.13 Sistema de cotação Eletrônica de Preços (decreto Esta-
dual nº 2.168/2010). 12.14 regime diferenciado de contratação – rdc 
(lei federal nº 12.462/2011 e decreto Estadual nº 1.974/2018). 12.15 
licitações internacionais. 12.16 lei nº 8.666/1993. 12.17 lei nº 
10.520/2002. 12.18 lei Estadual nº 6.474/2002 e decreto Estadual nº 
534/2020. 12.19 lei federal nº 14.133/2021. 12.20 decreto Estadual nº 
1.504/2021. 13 contratos administrativos. 13.1 conceito. 13.2 Tipos de 
cláusulas. 13.3 Prerrogativas da administração. 13.4 direitos dos contrata-
dos. 13.5 formalização. 13.6 duração. 13.7 Execução. 13.8 Extinção. 13.9 
Nulidades. 13.10 Meios alternativos de resolução de controvérsias (media-
ção, arbitragem, dispute board). 13.11 infrações e sanções administrati-
vas. 13.12 controle das contratações. 13.13 convênios e instrumentos 
congêneres. 13.14 lei nº 8.666/1993. lei nº 14.133/2021. decreto nº 
6.170/2007 e Portaria interministerial MP/Mf/cGU nº 424/2016. decreto 
Estadual nº 733/2013. 14. intervenção do Estado no domínio Econômico. 
14.1 ordem econômica. 14.2 livre iniciativa. 14.3 regulação estatal. 14.4 
repressão ao abuso do poder econômico. 14.5 lei nº 12.529/2011. 14.6 
Exploração de atividade econômica pelo Estado: monopólio estatal e com-
petição com a iniciativa privada. 15. intervenção do Estado no domínio 
Social. 15.1 ordem social. 15.2 Políticas públicas. 15.3 Serviços públicos 
sociais. 15.4 atividade de fomento.16 intervenção do Estado na proprieda-
de privada. 16.1 requisição. 16.2 ocupação temporária. 16.3 Servidão 
administrativa. 16.4 Tombamento. 16.5 limitação administrativa. 16.6 de-
sapropriação. 16.6.1 requisitos. competência. objeto. fases. imissão pro-
visória na posse. desistência. desapropriação por zona. desapropriação 
indireta. retrocessão. 17 controle da administração pública. 17.1 controle 
interno e externo. 17.2 controle pela própria administração pública. 17.3 
controle parlamentar. 17.4 controle pelo tribunal de contas. 17.5 controle 
jurisdicional. 17.6 Prestação de contas. 17.7 Tomada de contas especial. 
17.8 lei orgânica do Tribunal de contas da União. 17.9 lei orgânica do 
Tribunal de contas do Estado do Pará. 17.10 lei complementar federal nº 
101/2000. 17.11 lei federal nº 12.846/2013 e decreto Estadual nº 
2.289/2018. 18. Bens Públicos. 18.1 Delimitação. 18.2 Classificação. 18.3 
função social. 18.4 Uso econômico. 18.5 regime Jurídico. 18.6 aquisição. 
18.7 Gestão. 18.8 alienação. 18.9 formas de utilização dos bens públicos 

pelos particulares: autorização de uso, permissão de uso, concessão de 
uso, concessão de direito real de uso, cessão de uso, ocupação, comodato, 
aforamento, locação e arrendamento.19 responsabilidade civil extracon-
tratual do Estado. 19.1 conceito. Evolução/teorias acerca da responsabili-
dade civil estatal. 19.2 conduta lesiva (ação e omissão). 19.3 dano inde-
nizável. 19.4 Excludentes e atenuantes. 19.5 reparação dos danos. 19.6 
responsabilidade solidária e subsidiária do Estado. 19.7 ação regressiva. 
19.8 responsabilidade por atos legislativos e judiciais. 19.9 responsabili-
dade do Estado por atos praticados por entidades do terceiro setor. 20 in-
frações e sanções administrativas. 20.1 infração administrativa. 20.2 San-
ção administrativa. 20.3 Princípios constitucionais do direito administrativo 
sancionador. 20.4 Excludentes de ilicitude. 20.5 Extinção das sanções ad-
ministrativas. 20.6 Prescrição. 21 improbidade administrativa. 21.1 lei nº 
8.429/1992. 22 lei de introdução às Normas do direito Brasileiro (altera-
ções efetuadas pela lei nº 13.655/2018). aplicação no âmbito da adminis-
tração pública. 23 lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado do Pará 
(lei complementar Estadual nº 41/2002). regimento interno da Procura-
doria-Geral do Estado do Pará (decreto nº 1.395/2021). orientações Jurí-
dicas da Procuradoria-Geral do Estado do Pará. Pareceres referenciais da 
Procuradoria-Geral do Estado. 24 Jurisprudência dos tribunais superiores e 
do Tribunal de contas da União (súmulas, súmulas vinculantes, teses de 
repercussão geral, temas repetitivos e decisões do STf proferidas em adi, 
adc e adPf).
direito triBUtÁrio: 1 legislação tributária. 1.1 Vigência, aplicação, 
integração e interpretação. 2 Sistema constitucional tributário. Princípios 
constitucionais tributários. limitações ao poder de tributar. competência e 
capacidade tributárias. repartição das receitas tributárias. 3 Tributos vi-
gentes. Espécies e características. Taxa e preço público. Taxa judiciária. 4 
fontes formais do direito tributário. 5 obrigação tributária: conceito, ele-
mentos, o dever tributário e os deveres instrumentais, natureza jurídica. 
Sujeição ativa. Hipótese de incidência. fato imponível (fato gerador): base 
de cálculo, alíquota, domicílio tributário e capacidade. 6 Sujeição passiva 
tributária: contribuinte, responsável e substituto tributário. responsabili-
dade pelo tributo e responsabilidade por infrações. responsabilidade por 
solidariedade, sucessão e de terceiros. denúncia espontânea. 7 crédito tri-
butário. autorregularização. constituição. lançamento: conceito, natureza 
jurídica, privilégios e garantias do crédito tributário e suas modalidades. 8 
Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 9 Evasão, sonegação, 
elisão e fraude. 10 dívida ativa. inscrição e efeitos. certidões. 11 Processo 
administrativo tributário: princípios norteadores. Processo administrativo 
estadual. lei nº 6.182 e alterações. 12 Processo judicial tributário. Execu-
ção fiscal. Ação anulatória de débito fiscal. Ação de repetição de indébito. 
Ação de consignação em pagamento. Ação declaratória. Ação cautelar fis-
cal. Mandado de segurança em matéria tributária. Tutelas de urgência e 
de evidência. Tutela coletiva em matéria tributária. reserva do possível. 
13 Fiscalização tributária. Regime legal. Prerrogativas e limites da fisca-
lização. Dever de informação e sigilo profissional. Divulgação de dados 
referentes ao contribuinte. requisição de força pública. Sigilo bancário e 
fiscal. 14 icMS. disciplina constitucional. Hipóteses de incidência, contri-
buintes, responsáveis, substitutos. Base de cálculo. alíquota. o princípio 
da não cumulatividade. regime de apuração e pagamento. administração 
do ICMS: fiscalização; auto de infração; defesa do contribuinte. Incidência 
do icMS no estado do Pará. legislação do Estado do Pará. 15 imposto 
sobre transmissão ou doação de bens ou direitos. legislação do estado do 
Pará. 16 imposto sobre a propriedade de veículos automotores. legisla-
ção do estado do Pará. 17 Taxas vigentes no estado do Pará. legislação. 
18 direitos, garantias e obrigações do contribuinte do estado do Pará. 19 
Incentivos fiscais nos tributos estaduais. Guerra fiscal. 20 Legislação es-
tadual do iPVa (lei nº 6.017, de 30 de dezembro de 1996) e do iTcd (lei 
nº 5.529, de 5 de janeiro de 1989 e suas alterações). 21 código do contri-
buinte (lei complementar Estadual nº 54/2006). 22 Transação resolutiva 
de litígio relativo à cobrança de créditos da fazenda Pública. lei estadual 
nº 9.260/2021 e decreto estadual nº 1.795/2021 23 Jurisprudência dos 
tribunais superiores.
direito eMPresariaL e do coNsUMidor: 1 Títulos de crédito: 
conceito e principais institutos. Espécies. Protesto cambial. cancelamento 
e sustação do protesto. Prescrição. 2 falências e recuperação judicial e 
extrajudicial. lei nº 11.101/1995. liquidação extrajudicial de sociedade e 
instituições financeiras. Sistema Financeiro Nacional. Lei nº 4.595/1964. 
responsabilidade dos administradores de sociedades. lei nº 6.404/1976. 
deveres e responsabilidades do acionista controlador. 3 Empresa individual 
de responsabilidade limitada. lei nº 12.441/2011. Microempresas e em-
presas de pequeno porte. lei complementar nº 123/2006. 4 da empresa: 
unificação parcial das obrigações privadas. Da sociedade: disposições ge-
rais, espécies, direitos, obrigações e responsabilidades da sociedade e dos 
sócios. Tipos societários. liquidação, transformação, incorporação, fusão 
e cisão. do estabelecimento comercial. do nome comercial. 5 direitos do 
consumidor. disposições gerais. direitos básicos do consumidor. Ônus da 
prova. responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. responsabilida-
de por vício do produto e do serviço. 6 da proteção contratual. contratos 
bancários e superendividamento. da defesa dos interesses do consumidor 
em juízo e das sanções administrativas. 7 Política Nacional das relações 
de consumo. 8 Proteção à saúde e à segurança. 9 desconsideração da 
pessoa jurídica. 10 Práticas comerciais. oferta, publicidade e propaganda. 
decadência e prescrição. Práticas abusivas. cobrança de dívidas. Bancos 
de dados e cadastro de consumidores. 11 declaração de direitos de li-
berdade Econômica (lei federal nº 13874/2019). 12 decreto estadual nº 
1.098/2020, que regulamenta o baixo risco e dispensa atos públicos de 
liberação de atividade econômica no Estado do Pará. 13 Jurisprudência dos 
tribunais superiores.
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direito aGrÁrio: 1 Teoria geral do direito agrário. 2 Princípios e nor-
mas gerais de direito agrário. lei federal nº 4.947/1966. 3 formação his-
tórica do direito agrário no Brasil. 4 Evolução do conceito de propriedade 
no Brasil. função social da propriedade rural. Posse e propriedade rural. 
5 reforma agrária. Programa Nacional de reforma agrária. Execução e 
administração da reforma agrária. Desapropriação de terras para fins de 
reforma agrária. reserva legal. Títulos da dívida agrária. Políticas públicas 
urbana, agrícola e fundiária. 6 legislação federal: lei nº 601/1850; de-
creto nº 1.318/1854; decreto-lei nº 3.365/1941; lei nº 4.504/1964 (Es-
tatuto da Terra); lei nº 8.629/1993. legislação estadual: lei Estadual nº 
82/1892; lei Estadual nº 4.884/1979; lei Estadual nº 5.295/1985; decre-
to Estadual nº 410/1891; decreto Estadual nº 1.054/1996. 7 Bens públicos 
dominiais. Terrenos de marinha. Terrenos marginais. Terrenos de ilhas cos-
teiras, fluviais e oceânicas. Nacionais interiores. 8 Alienação e concessão 
de terras públicas. imóvel urbano. imóvel rural. Empresa rural. latifúndio. 
Minifúndio. 9 aquisição ou arrendamento de imóvel rural por pessoas físi-
cas ou jurídicas estrangeira. limitações à venda de terras a estrangeiros. 
10 Terras devolutas. destinação das terras devolutas. Terras devolutas e o 
poder público. Identificação das terras devolutas. Discriminação adminis-
trativa e judicial das terras devolutas. arrecadação de imóvel abandonado. 
11 Usucapião no código civil e na constituição federal de 1988. Usuca-
pião rural. 12 Posse. Posse civil. Posse agrária. legitimação de posse. 13 
regime de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. demarca-
ção das terras das comunidades indígenas. 14 Quilombos e quilombolas. 
15 regularização dominial de terras rurais e sua ocupação. regularização 
fundiária (lei Estadual nº 8.878/2019 e decreto Estadual nº 1.190/2020). 
16 contratos agrários. 17 Política agrícola, agrária e fundiária do Pará. lei 
Estadual nº 5.849/1994. 18 Varas Especializadas com competência nas 
questões agrárias no Estado do Pará. o art. 126 da constituição federal e 
art. 167 da constituição Estadual. a lei Estadual complementar 14/93. re-
solução 18/2005 do TJPa. 19 ouvidoria agrária Nacional. ouvidoria agrária 
Estadual. Comissão Estadual de Mediação de Conflitos Agrários. 20 Ação 
civil pública em matéria agrária. 21 dispositivos constitucionais relativos à 
matéria agrária. 22 Jurisprudência dos tribunais superiores.
direito ciViL: 1 lei de introdução às Normas do direito Brasileiro. 1.1 
Vigência, aplicação, obrigatoriedade, interpretação e integração das leis. 
1.2 aplicação das leis no tempo. 1.3 aplicação das leis no espaço. 2 Pessoas 
naturais. 2.1 conceito. 2.2 início da personalidade. 2.3 Personalidade. 2.4 
capacidade. 2.5 direitos da personalidade. 2.6 Nome civil. 2.7 Estado civil. 
2.8 domicílio. 2.9 ausência. 3 Pessoas jurídicas. 3.1 disposições gerais. 
3.2 conceito e elementos caracterizadores. 3.3 constituição. 3.4 Extinção. 
3.5 capacidade e direitos da personalidade. 3.6 domicílio. 3.7 Sociedades 
de fato. 3.8 associações. 3.9 fundações. 3.10 Grupos despersonalizados. 
3.11 desconsideração da personalidade jurídica. 3.12 responsabilidade da 
pessoa jurídica e dos sócios. 4 Bens. 4.1 diferentes classes. 4.2 Bens cor-
póreos e incorpóreos. 4.3 Bens no comércio e fora do comércio. 5 fato jurí-
dico. 6 Negócio jurídico. 6.1 disposições gerais. 6.2 Elementos. 6.3 repre-
sentação. 6.4 condição, termo e encargo. 6.5 defeitos do negócio jurídico. 
6.6 Existência, eficácia, validade, invalidade e nulidade do negócio jurídico. 
6.7 Simulação. 7 atos jurídicos lícitos e ilícitos. 8 Prescrição e decadência. 
9 Prova do fato jurídico. 10 obrigações. 10.1 Elementos 10.2 Princípios. 
10.3 Boa-fé. 10.4 obrigação complexa (a obrigação como um processo). 
10.5 obrigações de dar. 10.6 obrigações de fazer e de não fazer. 10.7 obri-
gações alternativas e facultativas. 10.8 obrigações divisíveis e indivisíveis. 
10.9 obrigações solidárias. 10.10 obrigações civis e naturais, de meio, 
de resultado e de garantia. 10.11 obrigações de execução instantânea, 
diferida e continuada. 10.12 obrigações puras e simples, condicionais, a 
termo e modais. 10.13 obrigações líquidas e ilíquidas. 10.14 obrigações 
principais e acessórias. 10.15 Transmissão das obrigações. 10.16 adimple-
mento e extinção das obrigações. 10.17 inadimplemento das obrigações. 
11 contratos. 11.1 Princípios. 11.2 contratos em geral. 11.3 disposições 
gerais. 11.4 interpretação. 11.5 Extinção. 11.6 Espécies de contratos re-
gulados no código civil. 12 atos unilaterais. 13 responsabilidade civil. 14 
Preferências e privilégios creditórios. 15 Posse. 16 direitos reais. 16.1 dis-
posições gerais. 16.2 Propriedade. 16.3 Superfície. 16.4 Servidões. 16.5 
Usufruto. 16.6 Uso. 16.7 Habitação. 16.8 direito do promitente comprador. 
17 direitos reais de garantia. 17.1 características. 17.2 Princípios. 17.3 
Penhor, hipoteca e anticrese. 18 direito das sucessões. 18.1 Sucessão em 
geral. 18.2 Sucessão legítima. 18.3 Sucessão testamentária. 18.4 inven-
tário e partilha. 19 lei nº 6.766/1979 (parcelamento do solo urbano). 20 
lei nº 6.015/1973 (registros públicos). 20.1 Noções gerais, registros, pre-
sunção de fé pública, prioridade, especialidade, legalidade, continuidade, 
transcrição, inscrição e averbação. 20.2 Procedimento de dúvida. 21 lei 
nº 8.245/1991 (locação de imóveis urbanos). 21.1 disposições gerais, lo-
cação em geral, sublocações, aluguel, deveres do locador e do locatário, 
direito de preferência, benfeitorias, garantias locatícias, penalidades civis, 
nulidades, locação residencial, locação para temporada, locação não resi-
dencial. 22 direitos autorais. 23 Jurisprudência dos tribunais superiores.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Direito Processual: definição, autonomia, 
finalidade, relações com outros ramos do direito, evolução histórica, prin-
cípios, tendências atuais. Normas processuais: natureza, fontes, interpre-
tação, no tempo e no espaço, classificação. As normas fundamentais do 
processo civil. A importância dos arts. 1º a 12 do CPC e os reflexos no di-
reito processual. 2 Jurisdição: conceito, princípios, características essen-
ciais, garantias, divisão, espécies de jurisdição, poderes. limites da juris-
dição nacional e da cooperação internacional. o auxilio direto. a justiça 
multiportas, mediação, conciliação e arbitragem. 3 Competência: defini-
ção, classificação, critérios para determinação, objetivo, originária dos Tri-
bunais, territorial, funcional, absoluta, relativa, foro competente, foros 
especiais, foro de eleição, foro e juízo. os limites da jurisdição nacional e a 
cooperação internacional. O auxílio direto. Competência interna, modifica-
ção da competência, formas de arguição da incompetência e conflito de 

competência. a cooperação nacional. a competência no Estado do Pará. 4 
Tutela jurisdicional: tutelas provisórias e definitivas. Tutelas e urgência e 
evidência, classificação, requisitos, momentos e estabilização, tutela inibi-
tória, tutela especifica relativa aos deveres de fazer e não fazer, tutela es-
pecífica das obrigações de entrega de coisa, tutela dos direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos. Tutela provisória e a fazenda Pública: 
cabimento e restrições. 5 organização judiciária: órgãos do Poder Judiciá-
rio, funções, normas disciplinadoras, organização judiciária do Estado do 
Pará. 6 funções essenciais à Justiça: Ministério Público, advocacia Pública, 
advocacia, defensoria Pública. funções, garantias, poderes, deveres, res-
ponsabilidade, organização, formas de atuação no processo. 7 funções 
auxiliares à Justiça: disciplina geral. 8 ação: teorias sobre o direito de 
ação, natureza jurídica, definição, elementos identificadores, classificação, 
exercício do direito de ação, condições, cumulação de pretensões, concurso 
de ações, objeto litigioso. 9 Processo: teorias sobre o processo, natureza 
jurídica, definição, classificação, princípios, pressupostos. Processo e pro-
cedimento, escopo do processo, objeto, mérito, questões principais e ques-
tões preliminares e prejudiciais. Procedimentos comum e especial, forma-
ção, suspensão e extinção. Processo eletrônico. 10 relação jurídica proces-
sual: direitos, deveres, ônus e faculdades das partes, pluralidade de rela-
ções processuais, autonomia, unidade e complexidade da relação proces-
sual. 11 Sujeitos do processo: juiz: poderes, deveres, responsabilidade, 
impedimentos, suspeição; partes: definição, princípios, legitimação no 
processo civil e no processo coletivo, representação adequada, capacidade 
processual, representação processual, sucessão e substituição processual, 
deveres, responsabilidade por dano processual, despesas, honorários ad-
vocatícios e multas. litisconsórcio. 12 intervenientes no processo: inter-
venção de terceiros. intervenção de Terceiros: assistência, denunciação à 
lide, chamamento ao processo, amicus curiae, desconsideração da perso-
nalidade jurídica, recursos de terceiros. intervenção anômala. 13 atos pro-
cessuais: dos atos em geral, definição, classificação, tempo, lugar, forma, 
existência, validade, eficácia, comunicações, impulso processual, cumpri-
mento, prazos processuais, prescrição, decadência, preclusão, nulidades. 
Pronunciamentos do juiz. Negócio processual: cabimento, clausula geral, 
limites, poderes das partes e controle judicial. 14 Procedimentos comuns e 
especiais: aplicação, fases, forma. Negócio processual sobre o procedi-
mento. da formação, suspensão e extinção do processo. 15 Processo de 
conhecimento. Petição inicial: definição, requisitos, causa de pedir, pedido 
mediato e imediato, modificações da causa de pedir e do pedido, cumula-
ção de pedidos, preceito cominatório, pedido de tutela provisória antece-
dente e incidental, partes, valor da causa. indeferimento da petição inicial. 
Emenda. improcedência liminar do pedido. audiência de conciliação ou de 
mediação. 16 contestação: estrutura, reconvenção, pedido contraposto e 
ação dúplice. revelia e suas consequências, reconhecimento da procedên-
cia do pedido e renúncia ao direito. 17 Providências preliminares e do jul-
gamento conforme o estado do processo, extinção do processo, julgamen-
to antecipado do mérito, julgamento antecipado parcial do mérito. Sanea-
mento e organização do processo. 18 Prova: definição, objeto, princípios, 
classificação, sistemas de avaliação, conteúdo, ônus, momento, espécies, 
fatos que independem de prova, poder probatório do juiz, prova empresta-
da, prova lícita e ilícita, indícios e presunções, instrução probatória e audi-
ência de instrução e julgamento. Produção antecipada de provas. ata no-
tarial. Depoimento pessoal: confissão. Exibição de documento ou coisa. 
Prova documental. Prova testemunhal. Prova pericial. inspeção judicial. 19 
Sentença: definição, função, elementos essenciais, classificação, requisi-
tos, publicação, efeitos, vícios. Sentenças não satisfativas e as várias espé-
cies de tutela (tutela inibitória, tutela inibitória executiva, tutela reintegra-
tória e tutela de adimplemento da obrigação contratual na forma específi-
ca). capítulos de sentença. Extinção do processo sem resolução de mérito. 
Primazia da resolução de mérito. Extinção do processo com resolução de 
mérito. Sentença na obrigação de pagar quantia. do Julgamento das ações 
relativas às Prestações de fazer, de Não fazer e de Entregar coisa. 20 
remessa necessária: natureza jurídica, efeitos, hipóteses de cabimento e 
de dispensa, procedimento. 21 Coisa julgada: definição, natureza jurídica, 
material e formal, limites objetivos e subjetivos. coisa julgada e questão 
prejudicial. coisa julgada inconstitucional. relativização. coisa julgada e 
estabilização das decisões judiciais. 22 Sentença líquida e ilíquida. liquida-
ção de sentença. disposições gerais e procedimento. 23 do cumprimento 
de sentença e de outras decisões contra a fazenda pública. disposições 
gerais. Procedimento. Cumprimento provisório e definitivo da sentença que 
reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, prestar 
alimentos, obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa. do cumpri-
mento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela fazenda Pública. o precatório requisitório e a requisição 
de pequeno valor. o cumprimento das decisões parciais de mérito. as me-
didas executivas típicas e atípicas. a importância da multa e das demais 
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessá-
rias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. a importância do art. 
139, iV, do cPc. 24 Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e 
jurisdição voluntária, consignação em pagamento, ação de exigir contas, 
ações possessórias, ação de divisão e demarcação de terras particulares, 
ação de dissolução parcial de sociedade, ação de inventário e partilha, ação 
de embargos de terceiro, oposição, habilitação, ações de família, ação mo-
nitória, notificação e interpelação, alienação judicial, divórcio e separação 
consensuais, extinção consensual de união estável e alteração do regime 
de bens do matrimônio, interdição. Juizados Especiais cíveis (lei nº 
9.099/95), Juizados Especiais federais (lei nº 10.259/2001) e Juizados 
Especiais da fazenda Pública (lei nº 12.153/2009): procedimento, compe-
tência, recursos e pedidos de uniformização de interpretação de lei. a atu-
ação das Turmas recursais, Turmas de Uniformização, Tribunais locais e 
Tribunais Superiores no microssistema dos Juizados Especiais. 25 Execu-
ção de títulos extrajudiciais: execução em geral, títulos executivos, classi-
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ficação, partes, requisitos, espécies de execução, competência, responsa-
bilidade patrimonial, suspensão e extinção, penhora e avaliação, embargos 
à execução, fase expropriatória, fase satisfativa. remissão, suspensão e 
extinção do processo de execução. 26 as diversas espécies de execução: 
entrega de coisa, obrigações de fazer e não fazer, quantia certa. 27 Execu-
ção contra a fazenda Pública. Precatório. Pedido de ordem Processual. 
Execução de alimentos. 28 formas de defesa e outras atuações do devedor 
e de terceiros: embargos à execução, embargos de terceiro, impugnação, 
exceção de pré- executividade. 29 dos processos nos Tribunais e dos Meios 
de impugnação das decisões Judiciais. da ordem dos processos e dos pro-
cessos de competência originária dos Tribunais. a importância dos arts. 
926 a 928, do CPC. Precedentes qualificados e seus reflexos nas ações in-
dividuais e coletivas. Poderes do relator. Técnica de ampliação do colegia-
do. incidente de assunção de competência. incidente de arguição de in-
constitucionalidade. Conflito de Competência. Homologação de decisão 
estrangeira e concessão de exequatur à carta rogatória. ação rescisória. 
incidente de resolução de demandas repetitivas. reclamação e correição. 
30 Recursos: disposições gerais, definição, princípios, classificação e tipo-
logia, natureza jurídica, atos processuais e situações que a eles se sujei-
tam, prazos; recursos ordinários e excepcionais: legitimidade, desistência 
e renúncia, procedimentos, juízo de admissibilidade e suas consequências, 
juízo de mérito, efeitos dos recursos, tutela provisória nos recursos. Suce-
dâneos recursais. 31 incidentes no procedimento recursal. recurso adesi-
vo. o art 932 do cPc e os poderes do relator. a primazia da resolução do 
mérito recursal. 32 recursos em Espécie. apelação. agravo de instrumen-
to. agravo interno. Embargos de declaração. recursos para o Supremo 
Tribunal federal e para o Superior Tribunal de Justiça. recurso ordinário. 
recurso extraordinário e especial. agravo em recurso Especial e em recur-
so Extraordinário. Embargos de divergência. repercussão geral do recurso 
extraordinário. o julgamento dos recursos extraordinário e especial repeti-
tivos, implicações práticas, vinculação, superação, distinção, intervenção 
de amicus curie. 33 Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Súmulas do 
Supremo Tribunal federal e Superior Tribunal de Justiça. Súmulas vincu-
lantes e súmulas impeditivas de recursos. Temas e teses fixadas pelos 
Tribunais Superiores advindas dos recursos repetitivos e de repercussão 
Geral. Os precedentes qualificados e sua aplicação. 34 Disposições finais e 
transitórias do código de Processo civil. 35 a fazenda Pública em Juízo: 
definição, capacidade postulatória, representação judicial dos Entes Fede-
rados, prerrogativas processuais e o princípio da isonomia, prazos, classi-
ficação; prescrição em favor da Fazenda Pública: ambiente legal, entendi-
mento do STJ e do STf, interrupção; citação da fazenda Pública e suas 
possíveis atitudes, revelia e seus efeitos; despesas, honorários, depósitos 
judiciais, custas, multas; intervenção anômala: ambiente legal, natureza 
jurídica, competência, recorribilidade; concessão de medidas liminares, tu-
telas provisórias e tutelas específicas em desfavor da Fazenda Pública: hi-
póteses de cabimento, procedimento, recorribilidade e responsabilidade 
por danos e execução provisória; execução em desfavor da fazenda Públi-
ca: prazo, resposta e requisitos; precatório: processamento e natureza 
jurídica da atividade dos presidentes de tribunais no seu processamento, 
sua dispensa, parcelamento e revisão de valores; sequestro de rendas pú-
blicas: natureza, objeto e recorribilidade; intervenção estadual: hipóteses 
de cabimento, procedimento e recorribilidade. o pedido de suspensão de 
liminar, de sentença, de acórdão e de tutelas provisórias: hipóteses, com-
petência e procedimento. o novo pedido de suspensão e o aditamento do 
pedido. a justiça multiportas: mediação, conciliação e arbitragem nas cau-
sas envolvendo a fazenda Pública. 36 ações constitucionais e processos 
coletivos: reclamação constitucional: natureza jurídica, procedimento, hi-
póteses de cabimento. Habeas data: fase administrativa, objeto e compe-
tência. Mandado de segurança: ambiente legal, prazo de decadência, legi-
timidade, hipóteses de cabimento, procedimento, indicação errônea da 
autoridade coatora e sua modificação, prazo para manifestação da autori-
dade coatora e da pessoa jurídica à qual integra o impetrado, restrições de 
liminares. Mandado de segurança contra ato do Poder legislativo e do Po-
der Judiciário. recorribilidade, pagamento de custas e honorários. Manda-
do de segurança coletivo: objeto, procedimento, legitimação ativa, conces-
são de liminares; coisa julgada e litispendência. Mandado de injunção: 
procedimento, competência, evolução de sua compreensão nos tribunais 
superiores e comparação com outras ações constitucionais. Tutela jurisdi-
cional coletiva, microssistema coletivo e relação com as ações individuais, 
litisconsórcio e intervenção de terceiros. Sentença, coisa julgada e execu-
ção coletiva. representação adequada. ação popular: objeto, procedimen-
to, legitimidades ativa e passiva e a situação da fazenda Pública, interven-
ção de terceiros. ação civil pública: ambiente legal, interface com outras 
ações constitucionais, procedimento, desistência e abandono, competên-
cia, tutelas de urgência, recorribilidade, coisa julgada, litigância de má fé, 
despesas processuais. ação de improbidade. ação de desapropriação: te-
oria geral, procedimento, petição inicial, providências preliminares, respos-
ta, avaliação, imissão na posse, provas, audiência, sentença, recursos, 
desistência. ações coletivas e litígios estruturais.
direito aMBieNtaL e MiNerÁrio: 1 conceito de meio ambiente. 
Bem ambiental. conceito e natureza jurídica. 2. o meio ambiente na cons-
tituição federal de 1988. 3 Princípios do direito ambiental. 4 Política e Sis-
tema Nacional do Meio ambiente. lei federal nº 6.938/1981. regulamento 
da Política Nacional do Meio ambiente. decreto federal nº 99.274/1990. 
instrumentos da Política Nacional do Meio ambiente: instrumentos de in-
tervenção ambiental, de controle ambiental e de controle repressivo. lei 
federal nº 9.605/1998. lei complementar federal nº 140/2011. 5 legisla-
ção estadual relativa à Política Estadual de Meio ambiente (lei estadual nº 
5.887/95 e alterações.). 6 Meio ambiente e a função social da propriedade. 
função socioambiental da propriedade. 7 responsabilidade administrativa 
e civil pelo dano ambiental. decreto federal nº 6.514/2008. responsa-
bilidade penal da pessoa jurídica. 8 convenção da diversidade Biológica 

(cdB). conhecimento Tradicional e repartição de Benefícios. Submissão 
do Brasil aos tratados internacionais em matéria ambiental. lei federal nº 
13.123/2015. 9. diretrizes da Política Nacional da Biodiversidade. decreto 
federal nº 4.339/2002, que institui princípios e diretrizes para a imple-
mentação da Política Nacional da Biodiversidade. 10 decreto federal nº 
4.297/2002, que estabelece critérios para o zoneamento ecológico-econô-
mico do Brasil (ZEE). lei Estadual nº 6.506/2002, que estabelece diretrizes 
básicas para o zoneamento econômico-ecológico no estado do Pará. lei 
Estadual nº 6.745/2005, que instituiu o Macrozoneamento Econômico-E-
cológico do Estado do Pará. 11 Estudo de impacto ambiental (Eia/riMa). 
licenciamento ambiental. resoluções do coNaMa: nº 1/1986, nº 9/1987 
e nº 237/1997. compensação ambiental. resolução coEMa nº 165, de 24 
de agosto de 2021. 12 A legislação brasileira de proteção florestal. Códi-
go florestal. decreto federal nº 6.063/2007. lei federal nº 11.284/2006. 
Política florestal do Estado do Pará. lei Estadual nº 6.963/2007. lei esta-
dual nº 6.462/2002. Resolução CONAMA nº 369/2006. Gestão de florestas 
públicas. Uso e exploração. Concessão florestal. 13 Sistema Nacional de 
Unidades de conservação. lei federal nº 9.985/2000, decreto federal nº 
4.340/2002. 14 Organismos geneticamente modificados (OGMs). Lei Fe-
deral nº 11.105/2005. 15 regime jurídico dos recursos hídricos. código 
de águas. Poluição da água. Proteção das águas doces. Política Nacional 
de recursos Hídricos. outorga, uso e cobrança da água. Política estadual 
de recursos hídricos – lei nº 6.831/2001 e alterações. lei estadual nº 
6.105/1998. 16 recursos minerais. Pesquisa. lavra. Participação do pro-
prietário do solo (lei federal nº 8.901/1994). código de Mineração (decre-
to-lei nº 227/1967). lei estadual nº 7.031/2007 e alterações. lei estadual 
nº 6.376/2001 e alterações. 17 Compensação financeira sobre exploração 
minerária (cfEM). lei federal nº 7.990/1989, lei federal nº 8.001/1990 e 
lei Estadual nº 6.710/2005. decreto nº 1.567, de 30/03/2005. lei comple-
mentar estadual nº 133/2020 e alterações. 18. Política Nacional de resídu-
os Sólidos. lei federal nº 12.305/2010. Gestão Estadual de resíduos Sóli-
dos. Política Nacional de Saneamento Básico. lei federal nº 11.445/2007. 
Política Estadual de Saneamento Básico. lei Estadual nº 7.731/2013. lei 
estadual nº 6.918/2006 e alterações. lei estadual nº 6.517/2002 e altera-
ções. 19 lei estadual nº 9.575, de 11 de maio de 2022. 20 Mudanças cli-
máticas. Política Nacional de Mudanças climáticas (lei federal nº 12187/09 
e alterações). Política Estadual sobre Mudanças climáticas – lei estadual 
nº 9.048, de 29 de abril de 2020. 21 Preservação e Proteção do Patrimônio 
Histórico, artístico, Natural e cultural do Estado do Pará – lei estadual nº 
5.629/1990. Preservação do patrimônio histórico e artístico nacional – de-
creto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. 22 lei estadual nº 9.593, 
de 13 de maio de 2022. lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e suas 
alterações. 23 lei estadual nº 7.389/2010 e alterações. 24. Jurisprudência 
dos Tribunais Superiores.
direito FiNaNceiro: 1 Direito financeiro. 1.1 Conceito e objeto. 1.2 
Direito financeiro na Constituição Federal de 1988. 2 Orçamento público. 
2.1 conceito, espécies e natureza jurídica. 2.2 Princípios orçamentários. 
2.3 leis orçamentárias. 2.3.1 Espécies e tramitação legislativa. 2.4 lei nº 
4.320/1964. 2.5 Fiscalização financeira e orçamentária. 3 Despesa públi-
ca. 3.1 Conceito e classificação de despesa pública. 3.2 Disciplina consti-
tucional dos precatórios. 4 receita pública. 4.1 conceito, ingresso e re-
ceitas. 4.2 Classificação das receitas públicas. 5 Lei de Responsabilidade 
fiscal. 5.1 Planejamento. 5.2 Transferências voluntárias. 5.3 destinação 
de recursos públicos para o setor privado. 5.4 dívida e endividamento. 5.5 
Gestão patrimonial. 5.6 Transparência, controle e fiscalização. 5.7 Dispo-
sições preliminares, finais e transitórias. 6 Crédito público. 6.1 Conceito 
e classificação de crédito público. 6.2 Natureza jurídica. 6.3 Controle, fis-
calização e prestação de contas. 6.4 Empréstimos públicos: classificação, 
fases, condições, garantias, amortização e conversão. 7 dívida pública. 8. 
Jurisprudência dos tribunais superiores.
direito MateriaL e ProcessUaL do traBaLHo: 1 Princípios e 
fontes do direito do trabalho. 2 direitos constitucionais dos trabalhadores 
(art. 7º da constituição federal de 1988). 3 relação de trabalho e relação 
de emprego. 3.1 requisitos e distinção. 4 Sujeitos do contrato de trabalho 
stricto sensu. 4.1 Empregado e empregador (conceito e caracterização). 
4.2 Poderes do empregador no contrato de trabalho. 5 Grupo econômico. 
5.1 Sucessão de empregadores. 5.2 responsabilidade solidária. 6 contrato 
individual de trabalho. 6.1 Conceito, classificação e características. 7 Alte-
ração do contrato de trabalho. 7.1 alteração unilateral e bilateral. 7.2 o jus 
variandi. 8 Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. 8.1 caracte-
rização e distinção. 9 rescisão do contrato de trabalho. 10 aviso prévio. 11 
Estabilidade e garantias provisórias de emprego. 11.1 formas de estabili-
dade. 12 duração do trabalho. 12.1 Jornada de trabalho. 12.2 Períodos de 
descanso. 12.3 intervalo para repouso e alimentação. 12.4 descanso se-
manal remunerado. 12.5 Trabalho noturno e trabalho extraordinário. 12.6 
Sistema de compensação de horas. 13 férias. 13.1 direito a férias e sua 
duração. 13.2 concessão e época das férias. 13.3 remuneração e abono de 
férias. 14 Salário e remuneração. 15 Equiparação salarial. 15.1 Princípio da 
igualdade de salário. 15.2 desvio de função. 16 fGTS. 17 Prescrição e de-
cadência. 18 Segurança e medicina no trabalho. 18.1 ciPa. 18.2 atividades 
insalubres ou perigosas. 19 direito coletivo do trabalho. 19.1 convenção 
nº 87 da oiT (liberdade sindical). 19.2 organização sindical. 19.3 concei-
to de categoria. 19.4 categoria diferenciada. 19.5 convenções e acordos 
coletivos de trabalho. 20 direito de greve e serviços essenciais. 21 Proce-
dimentos nos dissídios individuais. 21.1 reclamação. 21.2 Jus postulandi. 
21.3 revelia. 21.4 Exceções. 21.5 contestação. 21.6 reconvenção. 21.7 
Partes e procuradores. 21.8 audiência. 21.9 conciliação. 21.10 instrução e 
julgamento. 21.11 Justiça gratuita. 22 Provas no processo do trabalho. 23 
recursos no processo do trabalho. 23.1 disposições gerais. 23.1.1 Efeitos 
suspensivo e devolutivo. 23.1.2 recursos no processo de cognição. 23.1.3 
recursos no processo de execução. 24 Processos de execução. 24.1 li-
quidação. 24.2 Modalidades da execução. 24.3 Embargos do executado 
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– impugnação do exequente. 25 Prescrição e decadência no processo do 
trabalho. 26 competência da justiça do trabalho. 27 rito sumaríssimo no 
dissídio individual. 28 ação rescisória no processo do trabalho. 29 Mandado 
de segurança. 29.1 cabimento no processo do trabalho. 30 dissídios cole-
tivos. 31. Jurisprudência dos tribunais superiores.
direito PeNaL: 1 Princípios constitucionais penais. 1.1 legalidade e 
reserva legal. 1.2 intervenção mínima e fragmentariedade. 1.3 Princípio 
da culpabilidade. 1.4 Ofensividade. 1.5 Insignificância. 1.6 Alteridade. 1.7 
Proteção do bem jurídico. 1.8 Proporcionalidade. 1.9 adequação social. 2 
Seletividade do sistema penal; criminalização e garantismo. 3 Norma pe-
nal. 3.1 fontes, características. 3.2 interpretação da lei penal. 3.3 Normas 
penais em branco. 3.4 lei penal no tempo e no espaço. 3.5 Tempo e lugar 
do crime. 3.6 lei penal excepcional e temporária. 3.7 Territorialidade e 
extraterritorialidade da lei penal. 3.8 Conflito de leis penais no tempo. 4 
Teoria do delito. 4.1 Conceito, classificação e elementos dos crimes. 4.2 
conduta, ação e omissão. 4.3 dolo, culpa e preterdolo. 4.4 relação de cau-
salidade, teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da causalidade 
adequada e teoria da imputação objetiva. 4.5 iter criminis. 4.6 desistên-
cia voluntária e arrependimento eficaz. 4.7 Arrependimento posterior. 4.8 
consumação e tentativa. 4.9 crime impossível. 5 Tipicidade. 5.1 Teoria do 
tipo. 5.1.1 Tipo de injusto; tipos dolosos de ação; tipos dos crimes de im-
prudência e de omissão; elementos do tipo; tipicidade conglobante. 6 Erro 
de tipo. 6.1 Erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. 6.1.1 conceito, 
características, formas ou espécies, efeitos. 6.2 descriminantes putativas. 
7 ilicitude. 7.1 causas de exclusão da ilicitude. 7.2 Excesso nas causas de 
exclusão. 8 culpabilidade. 8.1 Teorias, elementos. 8.2 causas de exclusão 
e de diminuição da culpabilidade. 9 concurso de pessoas. 9.1 Espécies, 
autoria, coautoria e participação, formas de concurso, requisitos, teorias. 
10 concurso de crimes. 10.1 conceito, sistemas, espécies. 11 ação penal. 
11.1 conceito, princípios, características, titularidade, condições, espécies, 
representação, requisição e prazo. 12 causas extintivas da punibilidade. 
13 Crimes contra a administração pública: funcionário público para fins 
penais; crimes praticados por funcionário público contra a administração 
em geral; crimes praticados por particular contra a administração em ge-
ral; crimes contra a administração da Justiça; crimes de responsabilidade. 
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 
federal a respeito dos crimes tentado, consumado, impossível e princípio 
da insignificância. 14. Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989; crime de ra-
cismo e crime de injúria racial; lei nº 9.099/95 e lei nº 13.964/2019. 15. 
Jurisprudência dos tribunais superiores.
direito ProcessUaL PeNaL: 1 inquérito policial. 1.1 conceito, início 
e fim, prazos, características, finalidade, natureza jurídica e competência. 
1.2 Notitia criminis. 1.3 Delatio criminis. 1.4 Instauração ex officio, por 
requisição, por requerimento. 1.5 instauração abusiva de inquérito po-
licial. 1.6 representação do ofendido. 1.7 retratação da representação. 
1.8 Valor probatório do inquérito policial. 1.9 Vício ou irregularidade no 
inquérito policial. 1.10 Providências da autoridade policial no bojo do in-
quérito policial. 1.11 direito ao silêncio no inquérito policial. 1.12 direitos 
ou garantias do investigado no inquérito policial. 1.13 do reconhecimento 
de pessoas e coisas. 1.14 acareação. 1.15 Exame de corpo de delito. 1.16 
oitiva de testemunhas. 1.17 condução coercitiva. 1.18 do indiciamento. 
1.19 reprodução simulada dos fatos. 1.20 conclusão, remessa, arquiva-
mento e desarquivamento de inquérito policial. 1.21 Termo circunstanciado 
de ocorrência. 1.22 a jurisprudência do STJ e do STf sobre as garantias do 
investigado no inquérito policial. 2 ação penal. 2.1 Justa causa, condições, 
espécies, princípios, denúncia e queixa-crime, titularidade, prazos. 2.2 
ação penal pública incondicionada e condicionada. 2.3 ação penal priva-
da exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. 2.4 aditamento. 2.5 
renúncia e perdão do ofendido. 2.6 recebimento e rejeição da denúncia 
e da queixa. 2.7 recurso contra a decisão de rejeição. 3 da competência. 
3.1 conceito, competência absoluta e relativa; prorrogação e delimitação. 
3.2 competência pelo lugar da infração. 3.3 competência pelo domicílio ou 
residência do réu. 3.4 competência pela natureza da infração. 3.5 Perpe-
tuatio jurisdictionis, desaforamento e deslocamento de competência. 3.6 
competência por distribuição. 3.7 competência por conexão ou continên-
cia; modalidades de conexão; foro prevalente; unidade e separação de 
processos. 3.8 competência por prevenção. 3.9 competência por prerro-
gativa de função. 3.10 Conflito de competência. 3.10.1 Conceito, modali-
dades e solução do conflito; conflito de atribuições. 4 Das questões preju-
diciais. 4.1 Conceito e classificação; das exceções; das incompatibilidades 
e impedimentos. 5 da busca e apreensão. 5.1 conceito, natureza jurídica, 
cabimento, requisitos. 5.2 Busca domiciliar, busca em escritório de advoca-
cia, busca em repartições públicas. 6 da prisão, das medidas cautelares e 
da liberdade provisória. 6.1 Prisão em flagrante, prisão temporária e prisão 
preventiva. 6.2 Espécies ou classificação de flagrante. 6.3 Apresentação 
espontânea. 6.4 flagrante em crime permanente. 6.5 relaxamento da pri-
são em flagrante, decretação ou conversão em preventiva. 6.6 Prisão pre-
ventiva. 6.6.1 Hipóteses de cabimento, pressupostos e circunstâncias au-
torizadoras. 6.7 Liberdade provisória sem fiança e mediante fiança, e quem 
pode concedê-las; cabimento e extinção de fiança; inafiançabilidade. 6.8 
Medidas cautelares restritivas diversas da prisão. 6.8.1 cabimento, decre-
tação e modalidades. 7 das provas. 7.1 Princípios, sistemas de valoração, 
ônus da prova, meios de prova, prova ilícita e prova ilícita por derivação. 8 
o STf e a inadmissibilidade da prova ilícita. 9 lei nº 9.099/1995 e lei nº 
13.964/2019. 9. Estatuto de roma do Tribunal Penal internacional: jurisdi-
ção, condições prévias ao exercício da jurisdição e exercício da jurisdição, 
crimes da competência do Tribunal, os crimes em espécie, competência ra-
tione temporis, questões relativas à admissibilidade, decisões preliminares 
sobre admissibilidade, impugnação, a regra ne bis in idem, direito aplicá-
vel, princípios gerais de direito penal, responsabilidade criminal individual, 
irrelevância da qualidade oficial, responsabilidade dos chefes militares e 
outros superiores hierárquicos, imprescritibilidade, elementos psicológicos, 

causas de exclusão da responsabilidade criminal, erro de fato e de direito, 
decisão hierárquica. 10. Jurisprudência dos tribunais superiores.
direitos HUMaNos: 1 Teoria geral dos direitos humanos. 2 concei-
tos, genealogia, terminologia, fundamentação, características. 3 direitos 
humanos como direitos históricos e sua efetivação; universalismo v. cul-
turalismo; as dimensões de direitos humanos. 4 implementação ou moni-
toramento das obrigações dos Estados em matéria de direitos humanos; 
mecanismos de monitoramento dos direitos humanos e suas violações. 5 
o Brasil e seu compromisso com os direitos humanos. 6 Sistema global 
de proteção dos direitos humanos. 6.1 declaração Universal dos direitos 
Humanos; Pacto internacional dos direitos civis e Políticos; Pacto inter-
nacional dos direitos Econômicos, Sociais e culturais; convenção contra a 
Tortura e outros Tratamentos ou Penas cruéis, desumanos ou degradan-
tes; convenção sobre a Eliminação de Todas as formas de discriminação 
contra a Mulher; Protocolo facultativo à convenção sobre a Eliminação de 
Todas as formas de discriminação contra a Mulher; convenção sobre a 
Eliminação de Todas as formas de discriminação racial; convenção sobre 
os direitos da criança; direito internacional dos refugiados; convenção 
relativa ao Estatuto dos refugiados (1951); Protocolo sobre o Estatuto dos 
refugiados: o conceito restritivo e ampliado de refugiado; as espécies de 
refugiados na convenção; os refugiados ambientais; o alto comissariado 
das Nações Unidas para os refugiados. 7 Sistemas regionais de proteção 
dos direitos humanos. 7.1 Sistema europeu de direitos humanos e siste-
ma interamericano de direitos humanos; a convenção americana sobre 
direitos Humanos (Pacto de San José da costa rica); Protocolo adicional à 
convenção americana sobre direitos Humanos em Matéria de direitos Eco-
nômicos, Sociais e culturais; convenção interamericana para Prevenir e 
Punir a Tortura; convenção interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher; convenção interamericana para a Eliminação 
de Todas as formas de discriminação contra as Pessoas Portadoras de de-
ficiência; Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
e regulamento da corte interamericana de direitos Humanos; a comissão 
interamericana de direitos Humanos e a corte interamericana de direi-
tos Humanos: criação, composição, competência e processo perante a co-
missão e a corte. 8 Posição hierárquica dos tratados internacionais sobre 
direitos humanos no sistema jurídico brasileiro; a jurisprudência do STf 
sobre direitos humanos: proteção do domicílio, dignidade da pessoa huma-
na, proibição de tortura e tratamento desumano ou degradante de seres 
humanos, programas de ação afirmativa e repúdio a práticas racistas. 9. 
Jurisprudência dos tribunais superiores.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará

aNeXo i
croNoGraMa PreVisto

atividade datas previstas

Período de solicitação de inscrição e de isenção de taxa de 
inscrição

13/6 a 1º/7/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
Disponibilização do link para verificação de deferimento da foto 
encaminhada na inscrição e prazo para novo envio de foto que 

atenda às determinações do sistema

4 e 5/7/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)

consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa 
de inscrição 

8 a 12/7/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da 
solicitação de isenção de taxa de inscrição

11 e 12/7/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
Consulta à situação final da solicitação de isenção de taxa de 

inscrição 19/7/2022

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 20/7/2022
relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para 

concorrer na condição de pessoa com deficiência 27/7/2022

consulta à situação provisória da solicitação de atendimento 
especial 

27 a 29/7/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da 
inscrição para concorrer como pessoa com deficiência e contra o 

indeferimento da solicitação de atendimento especial

28 e 29/7/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
Relação final dos candidatos com inscrição deferida para concor-

rer na condição de pessoa com deficiência 5/8/2022

Consulta à situação final da solicitação de atendimento especial 5/8/2022
divulgação do edital que informará a disponibilização da consul-

ta aos locais da prova objetiva 11/8/2022

aplicação da prova objetiva 21/8/2022

divulgação da consulta individual aos gabaritos preliminares da 
prova objetiva

22 a 24/8/2022
das 19 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)

Prazo para a interposição de recursos quanto às questões for-
muladas e(ou) aos gabaritos oficiais preliminares divulgados

23 e 24/8/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)

Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e do edital de 
resultado final na prova objetiva e de convocação para as provas 

escritas (2ª e 3ª fases)
9/9/2022

realização das provas escritas de natureza discursiva e(ou) 
dissertativa 17 e 18/9/2022
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divulgação do padrão preliminar de respostas das provas escri-
tas de natureza discursiva e(ou) dissertativa 20/9/2022

Prazo para a interposição de recursos contra o padrão preliminar 
de respostas do resultado final nas provas escritas de natureza 

discursiva e(ou) dissertativa

21 e 22/9/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
realização das provas escritas de natureza prática 24 e 25/9/2022

divulgação do padrão preliminar de respostas das provas 
escritas de natureza prática 27/9/2022

Prazo para a interposição de recursos contra o padrão preliminar 
de respostas do resultado final nas provas escritas de natureza 

prática

28 e 29/9/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
divulgação do resultado provisório nas provas escritas de 

natureza discursivas e(ou) dissertativa 10/10/2022

Divulgação do resultado final nas provas escritas de natureza 
discursiva e(ou) dissertativa e do resultado provisório nas 

provas escritas de natureza prática
27/10/2022

* as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de 
alteração, conforme necessidade e conveniência da PGE/Pa e do cebraspe. 
caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.
** as demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a 
serem publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e(ou) divulgados na 
internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
pge_pa_22_procurador.

aNeXo ii
ModeLo de LaUdo Para soLicitaÇÃo de iNscriÇÃo 
Para coNcorrer Às VaGas reserVadas Às Pessoas 

coM deFiciÊNcia, Para ateNdiMeNto esPeciaL e Para a 
aVaLiaÇÃo BioPsicossociaL

(candidatos que se declararam com deficiência)
Atesto, para fins de participação em concurso público, que o(a) Senho
r(a)________________________________________________, por-
tador(a) do documento de identidade nº ______________________, é 
considerado(a) pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por 
apresentar a(s) seguinte(s) condição(ões) ________________________
__________________________________________________________, 
cid-10 ________________, que resulta(m) no comprometimento das se-
guintes funções/funcionalidades ________________________________.
informo, ainda, a provável causa do comprometimen-
to_________________________________________________ cidade/
Uf, ____ de _________ de 20__.
assinatura e carimbo do(a) Médico(a)

Protocolo: 810467

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 161/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 07 de junho de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Prot. 2022/228503
r E S o l V E:
1. dESiGNar a servidora caliaNE PiNHEiro da coSTa, Matrícula 
5929112-3, cPf 026.284.112-61, para atuar respectivamente como fiscal 
do Contrato 005/2022- SEAC firmado com a Empresa – JV COMERCIO E 
SErViÇoS lTda, portadora do cNPJ sob o nº. 34.489.637/0001-05, cujo 
objetivo é o “...fornecimento de camisas, conforme especificações e quan-
tidades estabelecidas no termo de referência...”
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 07 de junho de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 810396

.

.

errata
.

NA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 139/2022-GAB/SEAC, NO DOE 
34.992 DE 02/06/2022,
oNde se LÊ:

57195851-1 Marilia MEdEiroS SilVa caValcaNTi 10/03/2021 – 09/03/2022 04/07/2022 - 
02/08/2022 30

Leia-se:

57195851-1 Marilia MEdEiroS SilVa caValcaNTi 30/09/2020 – 29/09/2021 04/07/2022 - 
02/08/2022 30

Protocolo: 810773

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo a coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne 00388
Valor: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
data de Emissão da NE: 03/06/2022
Objeto: Aquisição de 6.000 (seis mil) plaquetas em aluminio p/identifica-
ção, medindo 46MM X 15M.
Programa de Trabalho: 08.122.1297.8408
Natureza da despesa: 3339030
fonte do recurso: 0101000000
contratado: SilVEira E dalMaS lTda
cNPJ: 27.745.509/0001-10
Endereço: avenida inglaterra, 1.158, Bairro centro – cEP 86181-000 – 
cambé Pr
ordenador: Julio alejandro Quezada Jelvez

Protocolo: 810613
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 137 DE 07 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, 01 (uma) diária e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, para complementação de diárias 
aos servidores que deram suporte a equipe que permaneceu em Santarém, 
após realização da ação cidadania, aguardando o retorno para Belém, no 
período de 01 a 02 de junho de 2022.

serVidor MatrÍcULa
anderson Vieira acioles 5946715/1

carlos Sergio de aragão Valente 5678420/3
isabella fernanda ferreira lobo 5922940/2

John fabrício correa duarte 5953802/1
Micaely carneiro da Silva 5953758/1
Monica Tapajós da Silva 57218121/5

Sandy Brown Barata 5917262/2

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

Protocolo: 810153

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

Termo Aditivo: 6º
convênio: 024/2019
Processo:438.533/2019
objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência
data da assinatura: 06/06/2022
Vigência: 19/06/2022 a 14/02/2023
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Mocajuba
convenente: cosme Macedo Pereira
concedente: SEPlad
ordenador: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 810167
Termo Aditivo: 9º
convênio fdE nº: 020/2019
Processo:318471/2019
objeto: reprogramação com redução do Valor Global e nas contrapartidas 
Estadual e Municipal.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$7.183.848,83, sendo 
como parte do Estado o valor de r$6.896.494,89 e a contrapartida Muni-
cipal passa para o valor de r$287.353,94.
data da assinatura: 06/06/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Eldorado do Carajás
concedente: SEPlad
ordenador de despesa: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 810170
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diÁria
.

PORTARIA Nº 484/2022-DAF/SEPLAD, DE 06 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 d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/691156, 02.06.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores Mateus Gemaque Mendes, id. funcional nº 
5946302/1, ocupante do cargo de coordenador de fiscalização, daniel 
couto Salgado, id. funcional nº 57189499/1, ocupante do cargo de Téc-
nico em Gestão de infraestrutura, a viajarem para Medicilândia/Pa no pe-
ríodo de 20 a 22.06.2022, para realizarem visita técnica prévia de repro-
gramação de convênio nº 008/2021 no referido município, todos lotados 
na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, conforme soli-
citações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
JUNHo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 810216

FÉrias
.

PORTARIA Nº 482/2022-DAF/SEPLAD, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/698181 de 03/06/2022,
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 445/2022-daf/SEPlad, de 26 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.985 de 27 de maio de 2022, que 
concedeu 13 (treze) dias de férias regulamentares à servidora carla 
Maria do cEU oliVEira MaciaS, id. funcional nº 3275639/1, no período 
de 27/06/2022 a 09/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
JUNHo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
PORTARIA Nº 483/2022-DAF/SEPLAD, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/698181 de 03/06/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 13 (treze) dias de férias regulamentares à servidora carla 
Maria do cEU oliVEira MaciaS id. funcional nº 3275639/1, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lo tada na diretoria de captação de 
recursos – dcr/SEPlad, no período de 11 de julho de 2022 a 23 de julho 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 15 de dezembro de 2020 a 14 
de dezembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
JUNHo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
PORTARIA Nº 487/2022-daF/sePLad, de 06 de JUNHo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/680154 de 01/06/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 23 (vinte e três) dias de férias regulamentares à servidora 
Maria do carMo fErrEira diaS daNTaS id. funcional nº 25623/1, ocu-
pante do cargo de Técnico d, lo tada na diretoria de Programação e orça-
mento – dPo/SEPlad, no período de 20 de junho de 2022 a 12 de julho 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2013 a 31 de 
dezembro de 2013.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
JUNHo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 810120

oUtras MatÉrias
.

coMUNicado de sessÃo PÚBLica
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SEPLAD Nº 004/2021
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, atra-
vés da comissão Especial de licitação coMUNica que, após regular análise 
e julgamento da fase de habilitação da concorrência Pública nº. 04/2021, 
em face das decisões prolatadas pela comissão Especial de licitação, rE-
aliZará a sessão pública, para abertura da segunda fase da licitação, na 
modalidade concorrência, do tipo técnica e preço, referente à proposta 
técnica e proposta financeira das licitantes habilitadas, conforme abaixo:
oBJETo: a presente licitação, na modalidade concorrência Pública, tem 
por objeto a contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, espe-
cializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realiza-
ção, processamento e resultado final para homologação de Concurso Públi-
co para seleção de candidatos, visando o provimento de vagas em cargos 
de Nível Médio e Superior da fundação de atendimento Socioeducativo do 
Pará – faSEPa e Secretaria de Estado de Saúde – SESPa, assim como toda 
e qualquer logística necessária à execução dos serviços, conforme especifi-
cações contidas no instrumento convocatório e seus anexos.
daTa da SESSÃo PÚBlica: 13 de junho de 2022.
Hora da SESSÃo PÚBlica: 10:00 (Horário de Brasília)
ENdErEÇo: Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SE-
Plad (Travessa do chaco, 2350, cEP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
Belém - Pa, 07 de junho de 2022.
atenciosamente,
Neuza fernanda de Moraes Melo
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 810670

PORTARIA Nº 489/2022-daF/sePLad, de 07 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 d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/646476, 25.05.2022.
r E S o l V E:
i – complementação de diárias concedidas mediante a Portaria nº 485/2022-
daf/SEPlad de 25.05.2022 ao servidor luiz fernando Machado de oliveira, 
id. funcional nº 57209684/1, ocupante do cargo de Técnico em informática 
reg. Merc. cl.a a cidade de Belo Horizonte/MG, para tanto concedendo 02 
(duas) diárias ao servidor referente aos dias 08 e 11.06.2022.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 02 (duas) diárias a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 07 dE 
JUNHo dE 2022. 
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

PORTARIA Nº 491/2022-daF/sePLad, de 07 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 d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/711107, 01.06.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores roBSoN da SilVa fErNaNdES, id. funcional 
nº 5933862/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão infraestrutura, a 
viajar para Tucuruí/PA no período de 08 a 10.06.2022, a fim fazer vistoria 
técnica para análise do serviços de manutenção executados das instala-
ções Elétrica e instalação de refrigeração no Prédio da Estação cidadania 
do referido município qual será conduzido pelo servidor afonso Maria frei-
tas Mesquita, id. funcional nº 5392390/1, ocupante do cargo de Motorista, 
todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 
conforme solicitações de diárias
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 07 dE 
JUNHo dE 2022. 
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

PORTARIA Nº 492/2022-daF/sePLad, de 07 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 d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/711107, 01.06.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores Wilson José Muniz ribeiro, id. funcional nº 
5752841/2, ocupante do cargo de Secretário de Gabinete, João aládio Sar-
ges lobato, id. funcional nº 6121284/1, ocupante do cargo de auxiliar 
de Serviços Gerais e Jorge américo Silva Pereira, id. funcional nº 1023/1 
ocupante do cargo de agente de Portaria a viajarem para Tucuruí/Pa no 
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período de 08 a 16.06.2022, a fim Auxiliar na Prestação de serviços de 
reparos e manutenção predial nas instalações da futura Estação cidadania 
no referido município todos lotados na Secretaria de Estado de Planeja-
mento e administração, conforme solicitações de diárias
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 8 e ½ (oito e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 07 dE 
JUNHo dE 2022. 
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 810803

PORTARIA Nº 178, DE 7 DE JUNHO DE 2022 - DPO
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, considerando 
o(s) decreto(s) n° 2420, de 07/06/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma 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 178, DE 7 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
Enc. cBM

outras despesas 
correntes 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Polícia civil
investimentos 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEcTET
investimentos 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
SEdaP

investimentos 0,00 6.743.303,66 0,00 0,00 6.743.303,66
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 4.051.000,00 0,00 0,00 4.051.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 2.692.303,66 0,00 0,00 2.692.303,66
iNfra-ESTrUTUra E 

TraNSPorTE
coHaB

investimentos 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
outras despesa de 

investimentos
 0101 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

SEdoP
investimentos 0,00 782.676,12 0,00 0,00 782.676,12

obras e instalações
 0101 0,00 282.676,12 0,00 0,00 282.676,12

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
SETraN

investimentos 0,00 272.599,74 0,00 0,00 272.599,74
obras e instalações

 0101 0,00 272.599,74 0,00 0,00 272.599,74

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

fET/Pa
outras despesas 

correntes 0,00 12.139.173,33 0,00 0,00 12.139.173,33

despesas ordinárias
 0301 0,00 12.139.173,33 0,00 0,00 12.139.173,33

fHcGV
outras despesas 

correntes 0,00 192.837,03 0,00 0,00 192.837,03

despesas ordinárias
 0661 0,00 192.837,03 0,00 0,00 192.837,03

HrS
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 3.536,23 0,00 0,00 3.536,23

folha de Pessoal
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES

 0132 0,00 3.536,23 0,00 0,00 3.536,23

SESPa
investimentos 0,00 7.440.253,76 0,00 0,00 7.440.253,76

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 7.202.402,84 0,00 0,00 7.202.402,84
obras e instalações

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 237.850,92 0,00 0,00 237.850,92
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
SEcUlT

investimentos 0,00 5.317.230,21 0,00 0,00 5.317.230,21
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 32.292,00 0,00 0,00 32.292,00

obras e instalações
 0101 0,00 5.284.938,21 0,00 0,00 5.284.938,21

outras despesas 
correntes 0,00 494.060,00 0,00 0,00 494.060,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 494.060,00 0,00 0,00 494.060,00

SEEl
investimentos 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

obras e instalações
 0101 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

outras despesas 
correntes 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

UEPa
outras despesas 

correntes 0,00 909.894,39 0,00 0,00 909.894,39

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) SEcTET
 0124 0,00 909.894,39 0,00 0,00 909.894,39

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUADRIMESTRE - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 6.743.303,66 0,00 0,00 6.743.303,66

SEdaP

 0101 0,00 6.743.303,66 0,00 0,00 6.743.303,66

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
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Polícia civil
 0101 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

SEcTET
 0301 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

cultura 0,00 5.811.290,21 0,00 0,00 5.811.290,21
SEcUlT

 0101 0,00 5.811.290,21 0,00 0,00 5.811.290,21
desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 2.782.676,12 0,00 0,00 2.782.676,12

coHaB
 0101 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

SEdoP
 0101 0,00 782.676,12 0,00 0,00 782.676,12

Educação 
Profissional e 
Tecnológica

0,00 589.894,39 0,00 0,00 589.894,39

UEPa
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
SEcTET

 0124 0,00 589.894,39 0,00 0,00 589.894,39
Educação Superior 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

UEPa
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
SEcTET

 0124 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
Esporte e lazer 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00

SEEl
 0101 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
 0301 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 272.599,74 0,00 0,00 272.599,74

SETraN
 0101 0,00 272.599,74 0,00 0,00 272.599,74

Manutenção da 
Gestão 0,00 3.536,23 0,00 0,00 3.536,23

HrS
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0132 0,00 3.536,23 0,00 0,00 3.536,23
Saúde 0,00 7.983.090,79 0,00 0,00 7.983.090,79
fES
 0101 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

fHcGV
 0661 0,00 192.837,03 0,00 0,00 192.837,03

SESPa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 7.440.253,76 0,00 0,00 7.440.253,76
Segurança Pública 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Enc. cBM
 0101 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Trabalho, Emprego 
e renda 0,00 12.139.173,33 0,00 0,00 12.139.173,33

fET/Pa
 0301 0,00 12.139.173,33 0,00 0,00 12.139.173,33

FoNte
2º QUADRIMESTRE - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 19.609.869,73 0,00 0,00 19.609.869,73

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 7.440.253,76 0,00 0,00 7.440.253,76

0124 - royaltie Mineral 0,00 909.894,39 0,00 0,00 909.894,39

0132 - SUS / Servicos 
Produzidos 0,00 3.536,23 0,00 0,00 3.536,23

0301 - recursos ordinários 0,00 12.819.173,33 0,00 0,00 12.819.173,33

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 192.837,03 0,00 0,00 192.837,03

ToTal 0,00 40.975.564,47 0,00 0,00 40.975.564,47

PORTARIA Nº 179, DE 07/06/2022 - DPO
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro 
de 2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 10.800.000,00 (dez Milhões, oitocentos Mil reais), 
na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de 
julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

481011936415068866 - SEcTET 0124 339036 800.000,00
901011030215078878 - fES 0103 335043 10.000.000,00

ToTal 10.800.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

481011936415068866 - SEcTET 0124 335041 800.000,00

901011030215078878 - fES 0103 339039 10.000.000,00

ToTal 10.800.000,00

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

Protocolo: 810805

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 95/SEAP/SEPLAD, DE 07 DE JUNHO DE 2022

editaL de reiNteGraÇÃo e resULtado deFiNitiVo da 5ª eta-
Pa: iNVestiGaÇÃo sociaL Para VeriFicaÇÃo de aNtecedeN-
tes Pessoais de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo Pe-
NiteNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital e em cumprimento à decisão judicial 
proferida nos autos do Processo n° 0839434-97.2022.8.14.0301, tornam 
pública a Reintegração e o Resultado Definitivo da 5ª Etapa: investigação 
Social para Verificação de Antecedentes Pessoais de candidato na condição 
sub judice do concurso c-208.
1. da reiNteGraÇÃo da caNdidata sUB JUdice
1.1 Em cumprimento à decisão proferida nos autos descrito acima, fica 
reintegrado de forma sub judice a candidata abaixo especificada:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaJará

inscrição Nome

60006 BarBara faBiola frEirE SiQUEira

2. DO RESULTADO DEFINITIVO DA 5ª ETAPA: INVESTIGAÇÃO SO-
ciaL Para VeriFicaÇÃo de aNtecedeNtes Pessoais de caNdi-
dato Na coNdiÇÃo SUB JUDICE:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaJarÁ

inscrição Nome Situação 5ª Etapa

60006 BarBara faBiola frEirE SiQUEira aPTo

3. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 07 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
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GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 

PeNiteNciÁria (seaP)
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 

PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208
EDITAL Nº 96/SEAP/SEPLAD, DE 07 DE JUNHO DE 2022

EDITAL DE RESULTADO FINAL DEFINITIVO DA 1ª FASE DO 
certaMe de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo Pe-
NiteNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital e em cumprimento à decisão judicial 
proferida nos autos do Processo n° 0839434-97.2022.8.14.0301, tornam 
público o Resultado Final Definitivo da 1ª Fase de candidato na condição 
sub judice do concurso c-208.
1. DO RESULTADO FINAL DEFINITIVO DA 1ª FASE DO CERTAME DE 
caNdidato Na coNdiÇÃo SUB JUDICE:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaJarÁ

inscrição Nome Nota Final

60006 BarBara faBiola frEirE SiQUEira 77,5

2. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 07 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 97/SEAP/SEPLAD, DE 07 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, median-
te as condições estipuladas neste Edital e demais normas pertinentes, e 
em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo n° 
0839434-97.2022.8.14.0301, tornam pública a convocação para Matrícula 
ao Curso de Formação Profissional, em caráter sub judice, da candidata 
abaixo, conforme a seguir especificado:
1- da coNVocaÇÃo Para MatrÍcULa ao cUrso de ForMaÇÃo 
ProFissioNaL do caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice:

inscrição Nome data HorÁrio

60006 BarBara faBiola frEirE SiQUEira 09/06/2022 13h00

2. a candidata deve seguir todas as orientações informadas no edi-
tal 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, 07 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

Protocolo: 810807

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 105 de 07 de JUNHo de 2022.
o Presidente em exercício da iMPrENSa oficial do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 29 de novembro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.780 de 30 de novembro de 2021.
rESolVE:
designar afoNSo dE liGorio SilVa da TriNdadE, matrícula: 5146259/1, 
para responder pelo cargo de SEcrETario dE dirEToria - GEP-daS 
011.1, no período de 01 à 30 de junho de 2022, por ocasião de gozo de 
férias regulamentares de VicTor aBraHaM coSTa BENiTEZ, matrícula: 
57231235/2 conforme portaria 100 de 24 de Maio de 2022,  publicado no 
Diário Oficial nº 34.982.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente em exercício

Protocolo: 810600

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
ProCESSO Nº 2022/310696
Termo aditivo:4º
data da assinatura:03/06/2022
Vigência:03/06/2022 a 03/06/2023
Justificativa:Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:25
Exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339030
contratada: M.f. da S. fraNco EirEli - oMiNi odoNToMEdica
cNPJ n. .08.084.503/0001-02
Endereço: rua Bernal do couto Nº504, Bairro Umarizal- 
BElEM/Pa, cEP:66.055-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
PROCESSO Nº . 2022/310696
Termo aditivo:3º
data da assinatura:04/06/2022
Vigência:04/06/2022 a 04/06/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 21
Exercício:2019
dotação orçamentária:8888- 0261 - 339039
contratada: ofTalMo carE SErViÇoS ofTalMolÓGicoS lTda
cNPJ n. . 27.557.950/0001-78
Endereço:Tv. Barão do triunfo Nº.3540, Bairro Marco, Belém/Pa- cEP: 
66.095-055
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
PROCESSO Nº. 2022/310696
Termo aditivo:3º
data da assinatura:05/06/2022
Vigência:05/06/2022 a 05/06/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:22
Exercício:2019
dotação orçamentária:8888- 0261 - 339039
contratada: PolicliNica doNaldio EirEli(PolicliNica SaÚdE)
cNPJ n. 13.518.271/0001/85
Endereço: EST. ProVidENcia Nº.03, Bairro cidade Nova, aNaNiNdEUa/
Pa-cEP:67.130-670,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
PROCESSO Nº. 2022/310696
Termo aditivo:3º
data da assinatura:05/06/2022
Vigência:05/06/2022 a 05/06/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:23
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: idEal SaÚdE S.S.lTda
cNPJ n. 02.205.461/0001-26
Endereço: aV. GENEraliSSÍMo dEodoro Nº.2063, Bairro cremação- BE-
lEM/Pa, cEP:66.040-255
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
ProcESSO Nº. 2022/310696
Termo aditivo:3º
data da assinatura:07/06/2022
Vigência:07/06/2022 a 07/06/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
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contrato:29
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: alViTa MEd E odoNTo lTda
cNPJ n. 27.871.939/0001-88
Endereço: av. conselheiro furtado Nº.2050, Bairro cremação, 
BElEM/Pa - cEP:66.040-100
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 777732
terMo aditiVo a coNtrato
PROCESSO Nº 2022/370352
Termo aditivo:5º
data da assinatura:17/05/2022
Vigência: 17/05/2022 a 17/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:70
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada :ciB coNSUlTÓrioS iNTEGradoS dE BraGaNÇa lTda - ME
cNPJ n. 21.279.194/0001-86
Endereço: Praça da república nº.20-a, Bairro: centro, tel.:(91)3425-4439,
cEP:68.600-000, Município: Bragança/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
PROCESSO Nº 2022/370352
Termo aditivo:5º
data da assinatura:16/05/2022
Vigência:16/05/2022 a 16/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 135
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cENTro radioloGico SÃo lUcaS lTda-EPP
cNPJ n. 05.374.434/0001-75
Endereço: aV. TocaNTiNS nº.561, bairro: Novo Horizonte,
Município MaraBá/Pa, cEP:68.501-535
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
------------------------------------------------------------------

Protocolo: 810232
terMo aditiVo a coNtrato
PROCESSO Nº .2022/370352
Termo aditivo:5º
data da assinatura:03/05/2022
Vigência: 03/05/2022 a 30/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 061
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: coNSUlTE SErVÇoS lTda ME
cNPJ n.23.093.570/0001-79
Endereço: TV duque de caxias, nº.2 Bairro, centro
Município, 68.750-000 cUrUÇá/Pa cEP:
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
PROCESSO Nº 2022/370352
Termo aditivo:5º
data da assinatura:10/05/2022
Vigência: 10/05/2022 a 10/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:063
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada:aSSociaÇÃo BENEficENTE SÃo JoSÉ- aBSJ
cNPJ n. 26.494.265/0001-87
Endereço: aV. Presidente Vargas, nº.3505, bairro centro,
Município caSTaNHal/Pa, cEP:68.745.000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
--------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
PROCESSO Nº 2022/370352
Termo aditivo:5º
data da assinatura:10/05/2022
Vigência:10/05/2022 a 10/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:65
Exercício:2017

dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: Maria do Socorro dE oliVEira cardoSo-MÉdica HE-
MaToloGiSTa
cPf n.151.420.862-87
Endereço: Rua ANTONIO BARRETO nº.130, Ed. Village Office - sala 1506 
Bairro Umarizal,
Município, BElÉM/Pa, cEP: 68.440-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
---------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
PROCESSO Nº 2022/370352
Termo aditivo:5º
data da assinatura:10/05/2022
Vigência:10/05/2022 a 10/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:66
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: NUclEar cENTEr clÍNica dE diaGNÓSTicoS Por iMaGEM lTda
cNPJ n. 10.913.454/0001-07
Endereço: TV. MaUriTi, nº.2159, Bairro Pedreira,
Município BElÉM/Pa, cEP:66.087-680
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
PROCESSO Nº 2022/370352
Termo aditivo:5º
data da assinatura:02/05/2022
Vigência: 02/05/202 a 02/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 69
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: ESc rÊGo coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES – EirE-
li (Pro lifE)
cNPJ n. 09.617.159/0001-24
Endereço: Tv. dom romualdo de Seixas nº. 1476, Ed. Evolution salas 
1705, 1508 e 1406,
Bairro Umarizal,tel:91)3223-3477, cEP:66.055-200, município BElÉM/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
ProceSSO Nº 2022/370352
Termo aditivo:5º
data da assinatura:02/05/2022
Vigência: 02/05/2022 a 02/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:71
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339030
contratada: BrUNo GariSTo JUNior-BrUMEd
cNPJ n. 62.609.193/0001-30
Endereço: TV rUi BarBoSa, Sala 606/607 Ed. Bitar, Nº.1242, Bairro Nazaré,
cEP:66.035-220 Município: Belém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 810209

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 428 DE 06 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 2022/675068 
(PaE), de 31/05/2022, que trata sobre autorização de deslocamento e 
concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, 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:
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serVidoras MatrÍcULa carGo/FUNÇÃo LotaÇÃo

alexandre Bastos ferreira 5919389/2 Técnico Previdenciário a coordenadoria de cadastro e 
Habilitação – Militar

deborah de Souza Siqueira 
Monteiro 5888171/2 Técnico Previdenciário a coordenadoria de cadastro e 

Habilitação – Militar

Mayara Simeão das chagas 57198287/4 assessoria Técnica – PM/Pa coordenadoria de cadastro e 
Habilitação – Militar

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e meia) 
diárias aos servidores citados 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, 06 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 809277
PORTARIA Nº 429 DE 06 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 2022/694920 
(PaE), de 02/06/2022, que trata sobre autorização de deslocamento e 
concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, 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

Edi Enderson araújo 
demétrio 5963009/1 Técnico Previdenciário a coordenadoria de arrecadação e 

fiscalização

Marcelo Barbosa rodrigues 5905513/7 coordenador coordenadoria de arrecadação e 
fiscalização

Maria auxiliadora de Miranda 
Seabra 5918191/2 Técnico Previdenciário a coordenadoria de arrecadação e 

fiscalização

rômulo dos Santos Souza 5900545/1 Técnico de administração e 
finanças

coordenadoria de arrecadação e 
fiscalização

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e meia) 
diárias aos servidores citados 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, 06 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 809280
PORTARIA Nº 431 DE 07 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 
2022/645417 (PaE), de 25/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor carlos Wanderson Silva de Souza, matrícula nº 
4219593/1, a viajar ao município do Grupo B/Pa, no período de 23/06/2022 
a 04/07/2022, a fim de desenvolver suas atividades laborais no Caminhão 
– Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 11 e ½ (onze 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, 07 de junho de 2022.
 ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 810525
PoRTARIA Nº 432 DE 07 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 2022/689385 
(PaE), de 02/06/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Juliana Bezerra Galvão cavalcante de Souza, 
matrícula nº 57217631/2, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário B, 
lotada no Núcleo de atenção Psicossocial, a viajar aos municípios de curu-

çá/PA e Santa Izabel/PA, no período de 22/06/2022 a 23/06/2022, a fim de 
realizar diligências relativas ao Processo n° 2021/1444325.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
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, 07 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 810527

oUtras MatÉrias
.

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando o que estabelece o art. 8 da Portaria MPS n.º 519, de 
24/08/2011.
rESolVE tornar público a íntegra do conteúdo do Boletim Previdenciário, 
referente ao MÊS dE aBril dE 2022.
coNTEÚdo do BolETiM PrEVidENciário - 04/2022
dadoS forNEcidoS PEla coordENadoria dE coNcESSÃo dE BENE-
fÍcioS - ccoB
dados somente do Executivo
Benefícios concedidos

tiPo QUaNtitatiVo
aposentadoria 181

Pensão 179
reserva/reforma 92

Total 452

coNTEÚdo do BolETiM PrEVidENciário 2022
dadoS forNEcidoS PEla coordENadoria dE arrEcadaÇÃo E fiSca-
liZaÇÃo – coaf – aBril
Beneficiários e Segurados

tiPo
QUaNtitatiVo

FUNPreV FiNaNPreV sPsM totaL

inativo 0 29.870 9.162 39.032

Pensionista 15 8.011 3.439 11.465

Total 15 37.881 12.601 50.497

tiPo
VaLor da FoLHa

FUNPreV FiNaNPreV sPsM totaL

inativo 0 216.944.049,49 107.274.244,94 324.218.294,40

Pensionista 31.443,47 43.123.610,00 22.711.719,44 65.866.772,91

Total 31.443,47 260.067.659,49 129.985.964,38 390.085.067,34

rEcEiTa PrEVidENciária - rPPS/Pa
folHa dE PaGaMENTo
SPSM
arrecadado: 49.564.102,25
fUNPrEV
arrecadado: 6.795.024,26
resultado dos investimentos: -42.852.521,90
fiNaNPrEV
arrecadado: 134.013.972,51
resultado dos investimentos: 2.500.878,91
fUNPrEV

contribuição do Segurado 3.397.512,13

contribuição Patronal 3.397.512,13

rendimento no período  -42.852.521,90 

foNTE: coaf/iGEPrEV.
fiNaNPrEV

contribuição do Segurado 51.265.197,55
contribuição Patronal 82.748.774,96

Saldo Positivo  
reserva finanprev (2019/2020)  

Salario família -9.574,32
rentabilidade – (2022) 45.996.401,51

Superávit  
lei complementar 125/19 rentabilidade – (2019)  

rendimento no período 2.500.878,91
aporte -80.047.711,15

foNTE: coaf/iGEPrEV.
SPSM
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contribuição SPSM segurado   18.345.910,58
contribuição SPSM patronal   31.218.191,67

aporte complementar  -80.421.472,93
Salario família -389,20

foNTE: coaf/iGEPrEV.

FUNPreV aLePa tce MPc/Pa tcM MPc/M tJe MPe JMe. deF. PUB.
contribuição do Segurado  115.165,62 41.080,15   1.075.764,46 110.143,48   
contribuição do Patronal:  115.165,62 41.080,15   1.075.764,46 110.143,48   

foNTE: coaf/iGEPrEV.

FiNaNPreV aLePa tce MPc/Pa tcM MPc/M tJe MPe deF. PUB

contribuição Segurado 2.094.681,41 879.714,91 131.608,35 695.151,77 53.884,63 7.268.315,33 2.767.934,36 1.491.231,35

contribuição Patronal 3.441.262,32 1.445.245,93 216.213,87 1.142.035,05 88.524,75 11.940.803,76 4.547.320,73 2.449.880,08

rentabilidade         

(lei complementar n.º 
125/19) - 2019         

contribuição Segurado 
Superávit         

contribuição Patronal 
Superávit         

Tesouro Superávit         

Saldo Positivo 710.157,65     3.784.632,86 1.041.057,99 156.545,69

aporte  2.006.450,88 176.983,89 332.110,35     

foNTE: coaf/iGEPrEV.
coNTEÚdo do BolETiM PrEVidENciário 2022
dadoS forNEcidoS PElo NÚclEo dE GESTÃo dE iNVESTiMENTo – NUGiN – aBril

carteira FUNPreV - aBriL 2022
 atiVos  rendimento  PL % carteira

rENda fiXa

 art. 7º, i, “b” - fundos de investimentos 100% Títulos Públicos  r$  24.732.628,85  r$  1.955.406.774,03 46,49%
BB iMa-B 5 fic rENda fiXa PrEVidENciário lP  r$  3.331.923,85  r$  221.463.721,78 5,27%

BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca i fi rENda fiXa PrEVidENciário  r$  716.998,37  r$  35.674.180,81 0,85%
BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca iV fi rENda fiXa PrEVidENciário  r$  2.057.965,18  r$  102.582.817,07 2,44%
BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca Vi fi rENda fiXa PrEVidENciário  r$  1.728.760,52  r$  98.814.302,59 2,35%

BB TÍTUloS PÚBlicoS Vii fi rENda fiXa PrEVidENciário  r$  941.457,88  r$  46.957.583,14 1,12%
BTG PacTUal 2024 TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa  r$  114.421,68  r$  7.637.430,24 0,18%

BradESco iNSTiTUcioNal iMa-B TÍTUloS PÚBlicoS fic rENda fiXa  r$  399.566,69  r$  48.101.192,13 1,14%
caiXa BraSil GESTÃo ESTraTÉGica fic rENda fiXa  r$  2.232.906,19  r$  247.336.010,12 5,88%

caiXa BraSil 2024 iV TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa  r$  468.430,08  r$  38.014.285,44 0,90%
caiXa BraSil 2024 V TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa  r$  387.380,00  r$  31.472.100,00 0,75%
caiXa BraSil 2024 i TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa  r$  650.190,00  r$  52.766.790,00 1,25%

caiXa BraSil iMa-B 5 TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$  2.701.278,24  r$  147.847.112,15 3,51%
caiXa BraSil idKa iPca 2a TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$ 2.474.542,29  r$  179.167.376,16 4,26%

iTaÚ iNSTiTUcioNal iMa-B 5 fic rENda fiXa i  r$  3.419.167,68  r$  225.640.834,96 5,36%
Safra iMa fic rENda fiXa  r$  234.838,37  r$  36.800.579,98 0,87%

WESTErN aSSET iMa-B aTiVo rENda fiXa  r$  166.321,90  r$  39.405.081,98 0,94%
WESTErN aSSET aTiVo MaX fi rENda fiXa  r$  14.647,60  r$  24.611.870,14 0,59%

iTaÚ iNSTiTUcioNal alocaÇÃo diNÂMica fic rENda fiXa  r$  2.033.480,32  r$  264.004.320,79 6,28%
iTaÚ iNSTiTUcioNal lEGENd fic rENda fiXa lP  r$  658.351,99  r$  107.109.184,54 2,55%

 art. 7º, iii, “a” - fundos de renda fixa Geral  r$  9.144.131,57  r$  1.182.743.295,24 28,12%
caiXa NoVo BraSil fic rENda fiXa rEfErENciado iMa-B lP  r$  2.569.282,61  r$  344.539.337,57 8,19%

XP iNflaÇÃo fi rENda fiXa rEfErENciado iPca lP  r$  295.562,51  r$  27.119.353,54 0,64%
BradESco H Nilo fi rENda fiXa  r$  456.035,37  r$  74.271.248,53 1,77%

BB PErfil fic rENda fiXa rEfErENciado di PrEVidENciário lP  r$  4.129.378,74  r$  532.103.184,05 12,65%
WESTErN aSSET aTiVo fi rENda fiXa  r$  601.081,84  r$  83.600.658,61 1,99%

iTaÚ iNSTiTUcioNal GloBal diNaMico rf lP fic  r$  1.079.043,02  r$  119.426.966,72 2,84%
BB iNSTiTUcioNal fi rENda fiXa*  r$  13.747,48  r$  1.682.546,23 0,04%

 art. 7º, V,”a” - fidc cota Senior -r$  10.815,31  r$  2.216.499,90 0,05%
BBif MaSTEr fidc lP -r$  10.815,31  r$  2.216.499,90 0,05%

art. 7º, inciso V, alínea “b”  r$  160.121,01  r$  18.967.499,29 0,45%
SaNTaNdEr crESciMENTo iNSTiTUcioNal fi rENda fiXa crÉdiTo PriVado lP  r$  160.121,01  r$  18.967.499,29 0,45%

SUBToTal rENda fiXa  r$  34.026.066,12  r$  3.159.334.068,47 75,11%
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rENda VariáVEl
iNVESTiMENToS No EXTErior

rENda VariáVEl

atiVos  reNdiMeNto  PL % carteira
 art. 8º, inciso i - fundos de ações -r$  53.027.017,71  r$  535.151.949,35 12,72%

iTaÚ fof rPi iBoVESPa aTiVo fic aÇÕES -r$  1.459.202,13  r$  13.844.621,90 0,33%
caiXa BraSil iNdEXa iBoVESPa fi aÇÕES -r$  242.282,77  r$  2.184.028,77 0,05%

aZ QUEST aÇÕES fic aÇÕES -r$  116.072,09  r$  1.387.996,44 0,03%
BNP PariBaS acTioN fic aÇÕES -r$  241.896,37  r$  3.524.008,10 0,08%

BNP PariBaS SMall caPS fi aÇÕES -r$  290.752,62  r$  5.214.560,03 0,12%
BradESco Mid SMall caPS fi aÇÕES -r$  1.945.261,05  r$  18.713.479,82 0,44%

BradESco ValUaTioN iBoVESPa fi aÇÕES -r$  291.811,98  r$  3.546.589,14 0,08%
BTG PacTUal aBSolUTo iNSTiTUcioNal fic aÇÕES -r$  10.802.376,45  r$  87.759.653,65 2,09%

iTaÚ diVidENdoS fi aÇÕES -r$  194.343,38  r$  2.676.387,92 0,06%
iTaÚ dUNaMiS fic aÇÕES -r$  2.529.513,56  r$  37.528.657,86 0,89%

iTaÚ iNSTiTUcioNal fUNd of fUNdS GENESiS fic aÇÕES -r$  3.428.095,50  r$  29.024.649,72 0,69%
iTaÚ iNSTiTUcioNal PHoENiX fic aÇÕES -r$  8.318.337,31  r$  72.894.556,49 1,73%
ViNci MoSaico iNSTiTUcioNal fi aÇÕES -r$  5.240.569,64  r$  51.163.623,14 1,22%

ViNci SElEcTioN EQUiTiES fi aÇÕES -r$  1.652.494,09  r$  21.470.877,37 0,51%
aZ QUEST SMall Mid caPS fic aÇÕES -r$  2.011.465,07  r$  31.971.420,04 0,76%

Safra EQUiTY PorTfÓlio PB fic aÇÕES -r$  1.391.342,21  r$  14.708.234,15 0,35%
BaHia aM ValUaTioN fic aÇÕES -r$  4.209.803,69  r$  41.763.019,15 0,99%

occaM fic aÇÕES -r$  1.978.041,54  r$  20.765.880,26 0,49%
BB QUaNTiTaTiVo fic aÇÕES -r$  3.470.674,28  r$  39.781.480,71 0,95%

Safra aÇÕES liVrE fic aÇÕES -r$  3.212.681,95  r$  35.228.224,67 0,84%
SUBToTal rENda VariáVEl -r$  53.027.017,71  r$  535.151.949,35 12,72%

iNVESTiMENToS No EXTErior
 

atiVos  reNdiMeNto  PL % carteira
 art. 9º, inciso ii - fundos abertos - investimentos no Exterior -r$  3.899.465,89  r$  51.750.054,26 1,23%
ViNci iNTErNacioNal iNVEST.EXTErior fic MUlTiMErcado  r$  36.236,77  r$  7.590.930,93 0,18%

WESTErN aSSET Macro oPPorTUNiTiES iNVEST. EXTErior fi MUlTi. -r$  680.393,70  r$  21.850.284,33 0,52%
lM clEarBridGE US larGE caP GroWTH iNVEST. EXTErior fi aÇÕES -r$  3.255.308,96  r$  22.308.839,00 0,53%

 art. 9º, inciso iii - fundos de ações Bdr - nível i -r$  9.919.169,07  r$  113.932.799,23 2,71%
caiXa iNSTiTUcioNal fi aÇÕES Bdr NÍVEl i -r$  5.592.366,75  r$  76.411.231,24 1,82%

WESTErN aSSET fi aÇÕES Bdr NÍVEl i -r$  4.326.802,32  r$  37.521.567,99 0,89%
SUBToTal iNVESTiMENToS No EXTErior -r$  13.818.634,96  r$  165.682.853,48 3,94%

ESTrUTUradoS

atiVos  reNdiMeNto  PL % carteira
 art. 10º, inciso i - fundos Multimercados -r$9.290.796,44  r$261.442.366,78 6,22%
Safra S&P rEaiS PB fi MUlTiMErcado -r$2.244.072,53  r$23.695.331,86 0,56%

WESTErN aSSET US iNdEX 500 fi MUlTiMErcado -r$4.464.216,97  r$46.397.154,11 1,10%
ViNci ValorEM fi MUlTiMErcado  r$658.085,68  r$37.419.803,33 0,89%

BradESco Macro iNSTiTUcioNal fic MUlTiMErcado  r$52.313,68  r$7.307.834,05 0,17%
caiXa alocaÇÃo Macro fic MUlTiMErcado lP -r$190.078,28  r$113.747.530,02 2,70%
iTaÚ PriVaTE S&P500® Brl fic MUlTiMErcado -r$3.102.828,02  r$32.874.713,41 0,78%

 art. 10º, inciso ii, alínea “a” -  fundo de Participações (fiP) -r$742.138,90  r$84.624.624,56 2,01%
BTG PacTUal iNfraESTrUTUra ii ficfiP -r$6.172,75  r$9.500.125,47 0,23%

KiNEa PriVaTE EQUiTY iV fEEdEr iNSTiT. i MUlTiESTraTÉGia fiP -r$735.966,15  r$75.124.499,09 1,79%
SUBToTal ESTrUTUradoS -r$10.032.935,35  r$346.066.991,34 8,23%

 ToTal  fUNPrEV -r$ 42.852.521,90 r$ 4.206.235.862,64 100,00%

carteira FiNaNPreV - aBriL 2022  

 

atiVos rendimento Patrimônio Líquido % carteira
 art. 7º, i, “b” - fi 100% Títulos Públicos  r$  194.073,38  r$  16.336.421,43 5,02%

 caiXa BraSil idKa iPca 2a TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$  154.287,55  r$  11.171.074,07 3,43%
 iTaÚ iNSTiTUcioNal alocaÇÃo diNÂMica fic rENda fiXa  r$  39.785,83  r$  5.165.347,36 1,59%

 art. 7º, ii - operações compromissadas  r$  428.888,92  r$  65.566.959,70 20,14%
 operações compromissadas - lfT  r$  428.888,92  r$  65.566.959,70 20,14%

 art. 7º, iii, “a” - fundos de renda fixa Geral  r$  1.513.158,47  r$  202.125.467,11 62,10%
 BB PErfil fic rENda fiXa rEfErENciado di PrEVidENciário lP  r$  14.319,28  r$  1.845.152,37 0,57%

 WESTErN aSSET aTiVo fi rENda fiXa  r$  312.979,58  r$  43.530.343,12 13,37%
 PorTo SEGUro cláSSico fic rENda fiXa lP  r$  52.939,80  r$  15.364.203,89 4,72%

 caiXa BraSil TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$  138.927,96  r$  18.740.228,37 5,76%
 BradESco PrEMiUM fi rENda fiXa rEfErENciado di  r$  177.128,52  r$  20.669.879,00 6,35%

 SaNTaNdEr aTiVo fic rENda fiXa  r$  284.327,01  r$  37.253.422,35 11,45%
 SaNTaNdEr crESciMENTo iNSTiTUcioNal adVaNcEd fic rENda fiXa  r$  225.276,51  r$  27.116.886,37 8,33%

 BB iNSTiTUcioNal fi rENda fiXa  r$  307.259,82  r$  37.605.351,64 11,55%
 art. 7º, inciso V, alínea “b” - fundos de crédito Privado  r$  364.760,83  r$  41.453.563,56 12,74%

 BTG PacTUal YiEld fi rf rEfErENciado di crÉdiTo PriVado  r$  364.760,83  r$  41.453.563,56 12,74%
 ToTal fiNaNPrEV  r$  2.500.881,61  r$  325.482.411,80 100%

carteira sPsM - aBriL 2022
 atiVos  reNdiMeNto PatriMÔNio LÍQUido % carteira

 art. 7º, ii - operações compromissadas  r$  56.222,10  r$  9.740.616,46 100,00%
 operações compromissadas - lfT  r$  56.222,10  r$  9.740.616,46 100,00%

 ToTal fiNaNPrEV  r$  56.222,10  r$  9.740.616,46 100%
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PL Por iNstitUiÇÃo FiNaNceira 
 Data-Base: 29/04/2022

 iNstitUiÇÕes  PL %
 caiXa  r$1.263.397.103,92 27,82%

 BaNco do BraSil  r$1.118.510.320,39 24,63%
 iTaÚ  r$910.190.241,67 20,04%

 WESTErN aSSET  r$319.225.799,28 7,03%
 BradESco  r$172.610.222,67 3,80%

 BTG PacTUal  r$146.350.772,92 3,22%
 ViNci ParTNErS  r$117.645.234,76 2,59%

 Safra  r$110.432.370,67 2,43%
 SaNTaNdEr  r$83.337.808,01 1,84%

 BaNPará  r$75.307.576,16 1,66%
 KiNEa  r$75.124.499,09 1,65%
 BaHia  r$41.763.019,15 0,92%

 aZ QUEST  r$33.359.416,48 0,73%
 XP iNVESTiMENTo  r$27.119.353,54 0,60%

 occaM  r$20.765.880,26 0,46%
 PorTo SEGUro  r$15.364.203,89 0,34%
 BNP PariBaS  r$8.738.568,13 0,19%

 BraSil PlUral  r$2.216.499,90 0,05%
 ToTal  r$4.541.458.890,90 100,00%

 
distribuição e enquadramento dos investimentos iGePreV/Pa (FUNPreV+FiNaNPreV+sPsM)

Data-Base: 29/04/2022
   Política de investimentos 2022  

artigo tipo de ativo Valor (r$) carteira %  Limite inferior estratégia alvo Limite superior Limite Legal
renda fixa   3.494.557.096,73 76,95% 100,00%  70,05  70,05%

 art. 7º, i, “b”  fundos rf 100% Títulos Públicos  1.971.743.195,46 43,42% 100,00% 0,00% 30,00% 55,00% 100,00%
 art. 7º, ii  operações compromissadas  75.307.576,16 1,66% 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00%

 art. 7º, iii “a”  fundos de renda fixa conforme cVM  1.384.868.762,35 30,49% 70,00% 0,00% 18,00% 40,00% 70,00%
 art. 7º, V “a”  fidc cota Senior  2.216.499,90 0,05% 10,00% 0,00% 0,05% 1,00% 10,00%
 art. 7º, V “b”  fundos de crédito Privado  60.421.062,85 1,33% 10,00% 0,00% 2,00% 5,00% 10,00%
renda Variável   535.151.949,35 11,78% 40,00%  12,50%  40%
 art. 8º, i “a”  fundos de ações  cVM  535.151.949,35 11,78% 40,00% 0,00% 12,50% 20,00% 40,00%

Exterior   165.682.853,48 3,65% 10,00%  8,95%  10%

 art. 9º, ii “a”  fic - aberto- investimento no 
Exterior  51.750.054,26 1,14% 10,00% 0,00% 6,45% 10,00% 10,00%

 art. 9º, iii “a”  fundos de ações - Bdr Nível i  113.932.799,23 2,51% 10,00% 0,00% 2,50% 10,00% 10,00%
Estruturados   346.066.991,34 7,62% 20,00%  8,50%  20%

 art. 10º, i, “a”  fundos Multimercados  261.442.366,78 5,76% 10,00% 0,0% 5,00% 10,00% 10,0%
 art. 10º, ii  fundos de Participações (fiP)  84.624.624,56 1,86% 5,00% 0,0% 3,50% 5,00% 5,0%

 Total da carteira  r$4.541.458.890,90 100,00%   100,00%   
fonte: NUGiN

Protocolo: 810521
citaÇÃo Por editaL
GDIL/DIPRE Nº 045/2022
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por via 
postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime Próprio de 
Previdência Social do Estado do Pará;
Considerando deferimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE, para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com a norma 
legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos administrati-
vos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de compare-
cer neste IGEPREV, para retirada da via original de sua Portaria com o carimbo da Corte de Contas, mediante apresentação de documento de identificação 
com foto e/ou apresentação da procuração em via original ou cópia, se for o caso.

N° Processo
 iGePreV

Processo
tce iNteressado(a)

1 2022/711831 010610/2021 Maria JoSÉ SETUBal dE liMa
2 2022/711831 010672/2021 Maria dE fáTiMa TaVarES da SilVa
3 2022/711831 012059/2021 carMEM rUTH BarBoSa PErEira
4 2022/711831 012340/2021 Maria JoSÉ do Socorro fErrEira da coSTa
5 2022/711831 514390/2020 aMBroSiNa da cUNHa MorEira
6 2022/711831 517639/2020 Maria daS GraÇaS diNiZ dE diNiZ
7 2022/700597 507149/2017 roSiNETE foNTiNEllE da coSTa
8 2022/700597 525914/2010 EdiTE NaPolEÃo laGES
9 2022/700597 525914/2010 Maria ViTÓria coSTa cardoSo
10 2022/712270 505857/2017 TiTa MiraNda alBUQUErQUE SilVa
11 2022/712270 518531/2017 lUciMar ViEira dE PaiVa
12 2022/712270 530515/2017 GraÇa MariNa riBEiro dE SoUZa
13 2022/712426 527328/2017 EVaNdro araÚJo oliVEira
14 2022/712609 000339/2022 daVid doS SaNToS
15 2022/712609 015781/2021 JoSÉ airES da SilVa
16 2022/712875 504468/2017 ElZa Maria BaTiSTa da SilVa
17 2022/712875 512127/2017 Maria HElENa oliVEira da SilVa
18 2022/712875 533105/2017 JoSÉ aUGUSTo GUErrEiro

Belém, 07 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 810522
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iNstrUMeNto de coNFissÃo e traNsaÇÃo QUe eNtre si FaZeM 
o iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do Para e 
aNa LiNdiNaLVa VeLoZo.
Por este instrumento de Transação, de um lado o iNSTiTUTo dE GES-
TÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará – iGEPrEV, entidade autár-
quica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, inscri-
to no cNPJ/Mf nº. 05.873.910/0001-00, com sede nesta capital, à av. 
alcindo cacela, 1962, bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por 
seu Presidente ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da 
SilVa, brasileiro, casado, advogado licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf 
n° 647.085.272-68; e de outro lado aNa liNdiNalVa VEloZo, portadora 
do rG 3334476 e cPf 144.988.942-04 residente e domiciliada na: av. 
almirante Barroso,1936, Parque Marajoara, Marco, Belém-Pa, cEP 66093-
033; pactuam o presente instrumento de Transação que se regerá pelas 
cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
cláusula Primeira – do oBJETo – o objeto da presente transação é a 
devolução de quantias relativas aos saques efetuados após o óbito de Ma-
ria JoSÉ VEloSo coSTa, mãe do transigente, assumindo que efetuou os 
saques mas que tem interesse de resolver a celeuma da melhor maneira 
possível. importa destacar que houve apuração administrativa por meio 
do procedimento nº 2017/214689, além do processo judicial nº 0823576-
26.2022.814.0301, em trâmite perante a 3º Vara da fazenda Pública do 
Estado do Pará.
cláusula Segunda – do Valor acordado ENTrE aS ParTES E do PaGa-
MENTo – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEV, chegou-se 
ao montante devido de r$ 5.093,43 (cinco Mil e Noventa e Três reais e 
Quarenta e Três centavos), já incluídos honorários advocatícios de 10% 
(dez por cento). o pagamento, então, será processado da seguinte ma-
neira, nas seguintes contas e valores abaixo, devendo ser encaminhado 
comprovante para o email cexec@igeprev.pa.gov.br:
• Irá depositar, até dia 02/06/2022, a quantia de R$ 463,04 (Quatrocen-
tos e Sessenta e Três reais e Quatro centavos) na conta corrente do 
Banco BaNPará 47701-0, agência 047, favorecida aPafEP – associação 
dos Procuradores autárquicos e fundacionais do Estado do Pará, cNPJ: 
10.397.026/0001-79; e r$ 46,30 (Quarenta e Seis reais e Trinta centa-
vos), na conta corrente 000188111-6, agência 015, banco BaNPará, fa-
vorecido iGEPrEV – iGEPrEV fiNaNPrEV, cNPJ nº. 05.873.910/0001-00;
• E nos demais 09 (nove) meses, a contar de julho/2022, irá depositar a 
quantia de r$ 509,34 (Quinhentos e Nove reais e Trinta e Quatro centa-
vos) na conta corrente 000188111-6, agência 015, banco BaNPará, fa-
vorecido iGEPrEV – iGEPrEV fiNaNPrEV, cNPJ nº. 05.873.910/0001-00.
cláusula Terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGEPrEV 
dará a plena quitação, arquivará o procedimento administrativo instaurado 
no âmbito da autarquia e peticionará no processo judicial informando a 
transação e pleiteando homologação judicial.
cláusula Quarta – declara ainda o iGEPrEV nada mais ter a reclamar con-
tra o transigente, relativamente ao objeto do presente Instrumento, fican-
do assim caracterizada a quitação plena do mesmo;
Cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes, que firmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.
E por assim estarem de acordo, firmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 16 de maio de 2022.
aNa liNdiNalVa VEloZo
144.988.942-04
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV
aNa riTa doPaZo a. J. loUrENÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEV
aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira
autárquico - iGEPrEV
oaB/Pa Nº 18.317
TENili raMoS PalHarES MEira
Procuradora autárquica e fundacional do Estado
oaB/Pa 12.858

Protocolo: 810510
iNstrUMeNto de coNFissÃo e traNsaÇÃo QUe eNtre si FaZeM 
o iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do Para e 
ViLMar aMoriM PiNHeiro.
Por este instrumento de Transação, de um lado o iNSTiTUTo dE GESTÃo 
PrEVidENciária do ESTado do Pará – iGEPrEV, entidade autárqui-
ca estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, inscrito 
no cNPJ/Mf nº. 05.873.910/0001-00, com sede nesta capital, à av. alcindo 
cacela, 1962, bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por seu Presidente 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa, brasileiro, 
casado, advogado licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf n° 647.085.272-68; e 
de outro lado VilMar aMoriM PiNHEiro, portador do rG 17251 PMPa e 
cPf/Mf 373.121.382-68, telefone: (91) 98172-1803, residente e domiciliado 
na rua Senador antônio lemos, nº 12, bairro liberdade, Benevides/Pa, cEP: 
68.795-000; pactuam o presente instrumento de Transação que se regerá 
pelas cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
cláusula Primeira – do oBJETo – o objeto da presente transação é a de-
volução de quantias relativas aos saques efetuados após o óbito de TErE-
ZiNHa aMoriM PiNHEiro, mão do transigente, assumindo que efetuou os 
saques mas que tem interesse d eresolver a celeuma da melhor maneira 
possível. importa destacar que houve apuração administrativa por meio do 
procedimento nº 2014/205480.

cláusula Segunda – do Valor acordado ENTrE aS ParTES E do PaGa-
MENTo – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEV, chegou-se 
ao montante devido de r$ 30.917,70 (Trinta Mil Novecentos e dezessete 
reais e Setenta centavos), já incluídos honorários advocatícios de 10% 
(dez por cento). o pagamento, então, será processado da seguinte ma-
neira, nas seguintes contas e valores abaixo, devendo ser encaminhado 
comprovante para o email cexec@igeprev.pa.gov.br:
• Até o dia 02/07/2022, irá depositar a quantia de R$ 2.810,70 (Dois 
Mil oitocentos e dez reais e Setenta centavos) na conta corrente do 
Banco BaNPará 47701-0, agência 047, favorecida aPafEP – associação 
dos Procuradores autárquicos e fundacionais do Estado do Pará, cNPJ: 
10.397.026/0001-79; e r$ 2.342,25 (dois Mil Trezentos e Quarenta e dois 
reais e Vinte e cinco centavos), na conta corrente 000188111-6, agência 
015, banco BaNPará, favorecido iGEPrEV – iGEPrEV fiNaNPrEV, cNPJ 
nº. 05.873.910/0001-00;
• E nos dias 02/08/2022, 02/09/2022, 02/10/2022 e 02/11/2022, 
02/12/2022; irá depositar, por mês, a quantia de r$ 5.152,95 (cinco Mil 
cento e cinquenta e dois reais e Noventa e cinco centavos) na conta 
corrente 000188111-6, agência 015, banco BaNPará, favorecido iGEPrEV 
– iGEPrEV fiNaNPrEV, cNPJ nº. 05.873.910/0001-00.
cláusula Terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGEPrEV 
dará a plena quitação, arquivará o procedimento administrativo instaurado 
no âmbito da autarquia, e comunicará a dioE (Polícia civil).
cláusula Quarta – declara ainda o iGEPrEV nada mais ter a reclamar con-
tra o transigente, relativamente ao objeto do presente Instrumento, fican-
do assim caracterizada a quitação plena do mesmo;
Cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes, que firmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.
E por assim estarem de acordo, firmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 16 de maio de 2022.
VilMar aMoriM PiNHEiro
373.121.382-68
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV
aNa riTa doPaZo a. J. loUrENÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEV
aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira
autárquico - iGEPrEV
oaB/Pa Nº 18.317
TENili raMoS PalHarES MEira
Procuradora autárquica e fundacional do Estado
oaB/Pa 12.858

Protocolo: 810435
iNstrUMeNto de coNFissÃo e traNsaÇÃo QUe eNtre si FaZeM 
o iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do Para e 
raiMUNdo oraNdiNo MariNHo de araUJo.
Por este instrumento de Transação, de um lado o iNSTiTUTo dE GES-
TÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará – iGEPrEV, entidade autár-
quica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, inscri-
to no cNPJ/Mf nº. 05.873.910/0001-00, com sede nesta capital, à av. 
alcindo cacela, 1962, bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por 
seu Presidente ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da 
SilVa, brasileiro, casado, advogado licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf 
n° 647.085.272-68; e de outro lado raiMUNdo oraNdiNo MariNHo dE 
araUJo, portadora do rG 1905995 e cPf 042.159.312-15, residente e domi-
ciliada na travessa liberdade de castro, nº 76, bairro Guamá, cEP: 66.075-
420; pactuam o presente Instrumento de Confissão de Dívida e Transação 
que se regerá pelas cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
cláusula Primeira – do oBJETo – o objeto da presente transação é a de-
volução de quantias relativas aos saques efetuados após o óbito de Maria 
MariNHo dE araUJo, mãe do transigente, assumindo que huve o saque 
dos valores mas que tem interesse de resolver a celeuma da melhor ma-
neira possível. importa destacar que houve apuração administrativa por 
meio do procedimento nº 2008/279547.
cláusula Segunda – do Valor acordado ENTrE aS ParTES E do PaGa-
MENTo – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEV, chegou-se 
ao montante devido de r$ 1.114,83 (Mil cento e Quatorze reais e oitenta 
e Três centavos), já incluídos honorários advocatícios de 10% (dez por 
cento). o pagamento, então, será processado da seguinte maneira, nas 
seguintes contas e valores abaixo, devendo ser encaminhado comprovante 
para o email cexec@igeprev.pa.gov.br:
• Irá depositar, até dia 10/06/2022, a quantia de R$ 101,34 (Cento e Um 
reais e Trinta e Quatro centavos) na conta corrente do Banco BaNPará 
47701-0, agência 047, favorecida aPafEP – associação dos Procuradores 
autárquicos e fundacionais do Estado do Pará, cNPJ: 10.397.026/0001-
79; e r$ 1.013,49 (Mil e Treze reais e Quarenta e Nove centavos), na 
conta corrente 000674868-6, agência 015, banco BaNPará, favorecido 
iGEPrEV – iGEPrEV fiNaNPrEV, cNPJ nº. 05.873.910/0001-00;
cláusula Terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGEPrEV 
dará a plena quitação, arquivará o procedimento administrativo instaurado 
no âmbito da autarquia.
cláusula Quarta – declara ainda o iGEPrEV nada mais ter a reclamar con-
tra o transigente, relativamente ao objeto do presente Instrumento, fican-
do assim caracterizada a quitação plena do mesmo;
Cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes, que firmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.
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E por assim estarem de acordo, firmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 18 de maio de 2022.
raiMUNdo oraNdiNo MariNHo dE araUJo
042.159.312-15
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV
aNa riTa doPaZo a. J. loUrENÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEV
aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira
autárquico - iGEPrEV
oaB/Pa Nº 18.317
TENili raMoS PalHarES MEira
Procuradora autárquica e fundacional do Estado
oaB/Pa 12.858

Protocolo: 810444
iNstrUMeNto de traNsaÇÃo QUe eNtre si FaZeM o iNstitUto 
de GestÃo PreVideNciÁria do estado do Para e eVaNdro 
Ferreira de Brito.
Por este instrumento de Transação, de um lado o iNSTiTUTo dE GES-
TÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará – iGEPrEV, entidade autár-
quica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, inscri-
to no cNPJ/Mf nº. 05.873.910/0001-00, com sede nesta capital, à av. 
alcindo cacela, 1962, bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por 
seu Presidente ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da 
SilVa, brasileiro, casado, advogado licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf 
n° 647.085.272-68; e de outro lado EVaNdro fErrEira dE BriTo, por-
tador do cPf 116.930.532-68 residente e domiciliado na rua Mata Bacelar, 
1340, bairro centro, Santa isabel do Pará/Pa, cEP: 68.790-000; acompa-
nhado de suas advogadas JoaNa d’arc da coSTa MiraNda (oaB/Pa nº 
9.816) e MaYara THaiS riBEiro PiNa (oaB/Pa nº 23.202), ambas com 
endereço profissional à Rua Santo Antônio, 432, Ed. Antônio Velho, Sala 
1118, bairro campina, cEP: 66.010-105, Belém/Pa; pactuam o presente 
instrumento de Transação que se regerá pelas cláusulas e condições que 
se enunciam a seguir:
cláusula Primeira – do oBJETo – o objeto da presente transação é a de-
volução de quantias sacadas da conta de GilSoMar carValHo dE BriTo 
após o seu óbito, informando o Sr. EVaNdro fErrEira dE BriTo que efe-
tuou o saque e que deseja resolver a celeuma da melhor maneira possível. 
importa destacar que houve apuração administrativa por meio do proce-
dimento nº 2017/239610, além de ajuizamento do processo nº 0829853-
58.2022.814.0301, em trâmite perante a 1ª Vara da fazenda da capital.
cláusula Segunda – do Valor acordado ENTrE aS ParTES E do Pa-
GaMENTo – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEV, chegou-
se ao montante devido de r$ 233.045,86 (duzentos e Trinta e Três Mil e 
Quarenta e cinco reais e oitenta e Seis centavos), já incluídos honorários 
advocatícios de 10% (dez por cento), valor que será depositado em até 
120 (cento e Vinte dias) da assinatura deste instrumento de Transação, 
distribuídos do seguinte modo:
1. a) a quantia de r$ 211.859,87 (duzentos e onze Mil oitocentos e 
cinquenta e Nove reais e oitenta e Sete centavos) na conta corrente 
000188111-6, agência 015, banco BaNPará, favorecido iGEPrEV – iGE-
PrEV fiNaNPrEV, cNPJ nº. 05.873.910/0001-00; e
2. b) o valor de r$ 21.185,98 (Vinte e Um Mil cento e oitenta e cinco reais 
e Noventa e oito centavos), na conta corrente do Banco BaNPará 47701-
0, agência 047, favorecida aPafEP – associação dos Procuradores autár-
quicos e fundacionais do Estado do Pará, cNPJ: 10.397.026/0001-79.
cláusula Terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGEPrEV 
dará a plena quitação, arquivará o procedimento administrativo instaurado 
no âmbito da autarquia. além disso, e desde já, informará ao Juízo sobre 
a transação pleiteando a homologação do acordo com o posterior arquiva-
mento dos autos.
cláusula Quarta – declara ainda o iGEPrEV nada mais ter a reclamar con-
tra o transigente, relativamente ao objeto do presente Instrumento, fican-
do assim caracterizada a quitação plena do mesmo;
Cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes que firmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.
E por assim estarem de acordo, firmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 13 de maio de 2022.
EVaNdro fErrEira dE BriTo
cPf: 116.930.532-68
JoaNa d’arc coSTa MiraNda
oaB/Pa nº 19.816
MaYara THaiS riBEiro PiNa
oaB/Pa nº 23.202
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV
aNa riTa doPaZo a. J. loUrENÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEV
aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira
Procurador autárquico e fundacional do Estado do Pará - iGEPrEV
oaB/Pa Nº 18.317
TENili raMoS PalHarES MEira
Procuradora autárquica e fundacional do Estado
oaB/Pa 12.858

Protocolo: 810449

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 115 de 07 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 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, publicada no doE nº 34.240 de 
01/06/2020, e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/583811,
rESolVE:
Prorrogar a cessão, de acordo com o art. 3º, § 3º, do decreto nº 795, 
pelo período de 01/06/2022 a 31/05/2024 a servidora JaMYllE HaNNa 
MaNSUr, matrícula nº 54197114/1, ocupante do cargo de assistente ad-
ministrativo para o Ministério Público do Estado do Pará - MPPa, com ônus 
no órgão cessionário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.
Portaria Nº. 113 de 07 de Junho de 2022.
Institui Grupo de Trabalho para criação e aperfeiçoamento dos fluxos pro-
cessuais no âmbito da Escola de Governança Pública do Estado do Pará
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlicado 
ESTado do Pará - EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; e.
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a conformidade e a celerida-
de nos processos administrativos da instituição,
rESolVE:
art. 1º fica instituído, no âmbito da EGPa, o Grupo de Trabalho para elabo-
rar e aperfeiçoar os fluxos e procedimentos administrativos.
art. 2º integram o Grupo de Trabalho:
Matrícula: 54187627/2 – debora rocha de almeida Souza - Gabinete (GaB)
Matricula: 55586358/1 - fabíola claudia da Silva Bemerguy - Procuradoria 
Jurídica (ProJUr)
Matrícula: 57174724/1 - Helem casseb flexa - coordenação de Suporte 
operacional (cSoP)
Matrícula: 5947328/1 - Jessica argentina de lima Magalhães - carteira de 
contratos (ccoNT)
Matrícula: 55587540/1 - linda couto Mendez Y Pardo - Gabinete (GaB)
Matrícula: 57201545/4 - lúcia Pacheco Vilhena- diretoria administrativa e 
financeira (daf)
Matrícula: 57176472/5 - lucilio otavio Nery da costa - Núcleo de Progra-
mas de Valorização do Servidor (NPVS)
Matrícula: 5946494/1 - Marcus anderson coutinho Savedra Guimarães - 
carteira de contratos (ccoNT)
Matrícula: 5617332/1 - Patrícia do Socorro Gomes Batista dos Santos- Nú-
cleo de controle interno (Nci)
Matrícula: 5890358/4 - Paula adriane da Silva costa - comissão Perma-
nente de licitação (cPl)
Matrícula: 5923073 - Paulo Sidney Martins costa - coordenação de Supor-
te operacional (cSoP)
§1º A coordenação do Grupo de Trabalho ficará a cargo do servidor Paulo 
Sidney Martins costa da cSoP
§2º o Grupo de Trabalho poderá contar com o auxílio de autoridades ou es-
pecialistas de entidades públicas e privadas, com atuação em área correlata.
art. 3º São atribuições do Grupo de Trabalho:
1.Identificar a necessidade de fluxogramas, por setores.
2.apresentar cronograma de execução das atividades;
3.reunir-se semanalmente para a realização das atividades;
4Elaborar o Procedimento operacional Padrão – PoP;
5.Elaborar fluxos e procedimentos administrativos para facilitar o trâmite 
dos processos;
6. Monitorar e avaliar o desempenho dos processos a partir dos fluxos criados;
7.aperfeiçoar os fluxos e procedimentos administrativos;
8.Sugerir a realização de eventos e atividades de capacitação de servidores 
para aumento na eficiência dos processos;
9.apresentar propostas de recomendações, provimentos, instruções, 
orientações e outros atos normativos, destinados ao aperfeiçoamento das 
atividades dos setores da EGPa.
Art. 4º Define-se como Procedimento Operacional Padrão - POP: Documento 
formatado como manual descritivo para a execução de tarefas e procedimen-
tos. Servindo para informar aos servidores envolvidos nos processos sobre as 
diretrizes de atuação, mantendo assim a padronização das atividades.
art. 5º o Grupo contará com o apoio das diretorias de área, do Núcleo de 
controle interno, da Procuradoria Jurídica e do laboratório de inovação da 
EGPa em suas atribuições e execução de suas atividades.
Art. 6º Uma vez definidos os fluxogramas, os mesmos deverão ser submeti-
dos a período de experimentação não superior a 30 dias, avaliação e aprova-
ção pela Direção Geral, devendo ser publicado em Diário Oficial do Estado e 
disponibilizado no site da EGPa para ciência e execução dos servidores;
art. 7º o Grupo de Trabalho encerrará suas atividades em um ano, com 
apresentação de relatório final e do conjunto de propostas elaboradas e 
implementadas a contar da data de publicação desta Portaria.
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Parágrafo único. o prazo previsto no caput deste artigo poderá ser pror-
rogado, mediante proposta devidamente justificada da coordenação do 
Grupo de Trabalho.
art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EliSÂNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina

Protocolo: 810490

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

EXTRATO de Portaria Nº. 097 de 02/06/2022.
Base legal: arts. 98 e 99 da lei nº 5.810/1994
Nome: SErGio caSTro GoMES
Matrícula: 3255280/1
cargo: Técnico B
lotação: cEPPE
Período aquisitivo: primeira parcela triênio 1991/1994 - Processo: 
2022/533404
Período: 30 (trinta) dias, 06/06 a 05/07/2022

Protocolo: 810787

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 001/2022
data da autorização: 06 / 06 / 2022.
contratada: NP caPaciTaÇÃo E SolUÇÕES TEcNolÓGicaS lTda – cNPJ: 
07.797.967/0001-95.
Valor Total: r$ 9.875,00 (nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa QUE ViaBiliZE fErraMENTa dE 
PESQUiSa oNliNE dE BaNco dE PrEÇoS.
fundamento legal: art. 25, ii, § 1, c/c art. 13 da lei 8.666/93.
Processo: 1270869/2021.
EliSÂNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 810348

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 001/2022
a diretora Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará – 
EGPa, no uso de suas atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBi-
lidadE dE liciTaÇÃo N° 001/2022, com o fundamento legal art. 25, ii, 
§ 1, c/c art. 13 da lei 8.666/93.
Belém, 06 de Junho de 2022.
EliSÂNGEla Mara da SilVa JorGE - diretora Geral interina.

Protocolo: 810349

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 1161 DE 06 DE JUNHO DE 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, 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, assisten-
te administrativo, com identidade funcional nº 05225884-01, para atuar 
como fiscal Titular e irENicE alVES MarTiNS fErrEira, assistente ad-
ministrativo, com identidade funcional nº 2005697-02, para atuar como 
fiscal Substituta, ambas lotadas lotada na cEraT MaraBá, do 6º Tac  nº 
026/2018/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e a 
empresa iNTEGral diSTriBUidora dE ProdUToS aliMENTicioS EirEli.
art. 2°  dESiGNar as servidoras lUZia TÂNia MoTa BErNadES, adminis-
tradora/gerente de administração, com identidade funcional: 03340600-
02, para atuar como fiscal titular e MARIA DO SOCORRO SILVA, Assistente 
administrativo, com identidade funcional: 05138566-01, ambas lotadas na 
cEraT SaNTarEM, para atuarem respectivamente o 6° Tac N° 026/2018/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e a empresa 
iNTEGral diSTriBUidora dE ProdUToS aliMENTicioS EirEli.
art. 3º dESiGNar as servidoras, fraNcEMarcia fErrEira dE carVa-
lHo, auxiliar de administração, com identidade funcional nº 03249557-
01, para atuar como fiscal Titular e SoNia criSTiNa MarQUES da SilVa, 
assistente administrativo, com identidade funcional nº 03245888-01, para 
atuar como fiscal Substituta, ambas lotadas lotada na cEcoMT caraJaS, 
do 6º TAC nº 026/2018/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
da faZENda e a empresa iNTEGral diSTriBUidora dE ProdUToS ali-
MENTicioS EirEli.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 810256

GaBiNete do secretÁrio
PORTARIA Nº 346 DE 06 DE JUNHO DE 2022
coNcEdEr à servidora aNGEla Maria da SilVa, auditor fiscal de re-
ceitas Estaduais, id func nº 46400/1, lotada na célula de Planejamento, 
Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização/dfi, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 02/05/2022 a 31/05/2022, correspondentes 
ao triênio de 02/01/1998 a 01/01/2001
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 345 DE 06 DE JUNHO DE 2022
coNcEdEr ao servidor aNToNio SoUZa dE MENdoNÇa, fiscal de recei-
tas Estaduais, id func nº 51721/1, lotado na cEcoMT, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, correspondentes 
ao triênio de 23/10/2003 a 22/10/2006.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 348 DE 06 DE JUNHO DE 2022
coNcEdEr ao servidor JociVaN rodriGUES loPES, Motorista, id func 
nº 2005581/2, lotado na cEcoMT de araguaia, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, correspondentes ao tri-
ênio de 13/03/1997 a 12/03/2000.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 347 DE 06 DE JUNHO DE 2022
coNcEdEr à servidora Maria laUra MiraNda GoMES, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 3247295/2, lotada na cEcoMT, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 16/05/2022 a 14/06/2022, correspondentes 
ao triênio de 21/09/2011 a 20/09/2014.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 352 DE 06 DE JUNHO DE 2022
rEVoGar, a contar de 07/06/2022, os efeitos da PorTaria Nº 713, de 
26/11/2020, publicada no doE nº 34.419, de 27/11/2020, que cedeu 
para a Secretaria de Planejamento e administração - SEPlad, a servidora 
Marcia criSTiNa SaNTaNa coSTa, auxiliar administrativo, id func nº 
5208688/1, lotada na célula de Gestão de Pessoas/dad.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 810329
PORTARIA Nº 1176 DE 07 DE JUNHO DE 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, 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 os servidores, roSEli dE aSSUNÇÃo NaVES, auditora 
fiscal de receitas Estaduais, com identidade funcional nº 0557039501, 
lotada na Diretoria de Tributação - DTR, para atuar como fiscal titular, e 
ÂNGEla criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de recei-
tas Estaduais, com identidade funcional nº 0585815101, lotada na dire-
toria de Tecnologia da Informação - DTI, para atuar como fiscal substituta, 
do ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2021/SEFA, firmado entre a 
SEcrETaria dE ESTado da faZENda e o consultor roBErTo oliVEira 
KErBEr, que tem como objeto a contratação de consultores individuais 
(Pessoa física) para atuarem no Projeto de Modernização da Gestão fiscal 
do Estado do Pará - ProfiSco ii.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 810764

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo aditivo: 1º
contrato: 043/2021/SEfa.
data da assinatura: 06/06/2022.
Justificativa: Com fundamento na Lei nº 8.666/93 e na Manifestação nº 
210/2022/coNJUr/SEfa, o presente termo aditivo tem por objeto: a pror-
rogação do prazo de vigência pelo período 12 meses e o reajuste do valor 
mensal do contrato, passando de r$10.000,00 para r$ 11.213,15 .
Vigência: 07/06/22 á 06/06/2023
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.36
Fonte de Recursos: 0131 / 0331 Operações de Crédito Externas- Profisco II-BID.
Valor Mensal: r$ 11.213,15
contratado: roBErTo oliVEira KErBEr,inscrito no cPf sob o nº 
522.637.112-87, portador da carteira de identidade rG nº. 4443807 Pc/
Pa, residente e domiciliado na av. Governador Magalhães Barata, 773, aN 
25, apto. 2501, Bairro: São Brás, cEP: 66.060-281, Belém/Pa
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 810385

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda
aViso de LicitaÇÃo.
PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022.
Em atendimento ao Pedido de impugnações das empresas: rW iNSTala-
ÇÃo E MaNUTENÇÃo dE ar coNdicioNado lTda-ME, inscrita no cNPJ 
nº 18.226.543/0001-97, onde o mesmo foi considerado improcedente e 
a empresa caTaVENTo rEfriGEraÇÃo E SErViÇoS GEraiS lTda-EPP, 
inscrita no cNPJ nº 03.534.028/0001-05 sendo considerada procedente.
Nesse sentido a nova Sessão Pública com seus respectivos ajustes foi re-
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marcada para o dia 22/06/2022 - Às 10h00minh, local: https://www.com-
prasnet.gov.br /
o Edital encontra-se disponível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4358), no horário de 09h00min as 15h00min, em dias úteis.
Belém/Pa, 07 de Junho de 2022.
ramon Galhardo de araújo
Pregoeiro
cGlc/dad/SEfa

Protocolo: 810254

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

Extrato do Acordo de Cooperação Técnica Nº 03/2022
Partes: Secretaria de Estado da fazenda - SEfa e o Município de oUrilÂN-
dia do NorTE.
objeto: o presente acordo de cooperação Técnica e institucional entre os 
partícipes, com a implantação de sistema de apoio logístico do MUNicÍPio 
para melhorar o atendimento do serviço de emissão de Nota fiscal avulsa 
Eletrônica -Nfa a da SEfa, por pessoas físicas e jurídicas estabelecidas no 
Município, para as situações previstas nos incisos i,ii,iii,V e Vi do art.346 
do ricMS aprovado pelo decreto nº 4.676, de 2001.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura.
foro: Belém – Pará
data da assinatura: 07/06/2022
ordenador responsável: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 810307

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 1163 de 06 de junho de 2022 autorizar 1/2  diária 
ao servidor NiValdo da SilVa fErrEira, nº 5719283001, MoToriSTa, 
cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de conduzir veículo 
oficial para transportar servidores da CGRM, no período de 07.06.2022 , no 
trecho Belém - abaetetuba - Belém.
PORTARIA Nº 1164 de 06 de junho de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor rENaN EdUardo daMaScENo rEiS, nº 0590603604, GErENTE 
faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, objetivo de 
fiscalização de obra, no período de 07.06.2022 , no trecho Belém - Abae-
tetuba - Belém.
PORTARIA Nº 1165 de 07 de junho de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor BENEdiTo dE MElo VEra crUZ, nº 0505269602, MoToriS-
Ta, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, 
objetivo de conduzir veículo, no período de 08.06.2022 à 10.06.2022, no 
trecho itinga - Belém - itinga.
PORTARIA Nº 1166 de 07 de junho de 2022 autorizar o pagamento 
de 1  diária ao servidor aNToNio EdiValdo cHaVES, nº 0504943102, 
MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE 
PORTOS E AEROPORTOS, objetivo de conduzir viatura oficial , no período 
de 07.06.2022, no trecho Belém - Vila do conde - Belém.

Protocolo: 810293

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de aUto de iNFraÇao e NotiFicaÇÃo 
FiscaL de trÂNsito - cerat BeLÉM

o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária da 
Secretaria da fazenda – cEraT Belém, no uso de suas atribuições, faZ 
SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro 
meio tomarem conhecimento, que foram lavrados os aUToS dE iNfraÇÃo 
E NoTificaÇÃo fiScal dE TrÂNSiTo - aiNf´S, originários de Termos de 
apreensão e depósito - Tad´s, conforme abaixo:

aiNF N° tad N° coNtriBUiNtes iNs.est/cNPJ/cPF
492022510000039-9 492021390000627 EiVor VariEdadES lTda 15.666.310/0001-17

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, localizada 
na av. Gentil Bittencourt nº 2566, entre av. José Bonifácio e Trav. castelo 
Branco - São Braz, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual sujeitar-
se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
ilyich dantas diniz
coordenador fazendário – cEraT - Belém

Protocolo: 810373

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº  355 DE 07 DE JUNHO DE 2022
o Secretário de Estado da fazenda, considerando o disposto no artigo 162 
da constituição federal, artigos 1º e 2º da lei complementar nº 63, de 
11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, resolve:

art. 1º informar o valor  da  Quota  Parte do iPVa aos  Municípios,  refe-
rente  ao período de  01 a 31 de maio de 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

QUota Parte do iPVa– PerÍodo de 01 a 31.05.2022  

MUNicÍPio   coNta MUNicÍPio  (1) FUNdeB  (2) totaL  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2   361.716,03 90.429,02 452.145,05

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5   23.001,66 5.750,43 28.752,09
acará 170.098-7   44.037,06 11.009,27 55.046,33
afUá 170.039-1   26,40 6,60 33,00

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3   32.140,49 8.035,12 40.175,61
alENQUEr 170.027-8   57.089,88 14.272,48 71.362,36
alMEriM 170.028-6   11.782,44 2.945,62 14.728,06
alTaMira 170.076-6   766.839,17 191.709,81 958.548,98
aNaJáS 170.040-5   2.485,42 621,37 3.106,79

aNaNiNdEUa 170.074-0   3.351.943,40 837.985,85 4.189.929,25
aNaPU 170.659-4   101.759,24 25.439,82 127.199,06

aUGUSTo corrÊa 170.085-5   42.075,93 10.518,98 52.594,91
aUrora do Pará 170.271-8   38.408,10 9.602,05 48.010,15

aVEiro 170.029-4   805,77 201,44 1.007,21
BaGrE 170.041-3   2.829,52 707,38 3.536,90
BaiÃo 170.051-0   21.667,01 5.416,75 27.083,76

BaNNacH 170.664-0   14.310,20 3.577,55 17.887,75
BarcarENa 170.052-9   544.485,26 136.121,31 680.606,57

BElÉM 170.001-4   12.412.338,81 3.103.083,28 15.515.422,09
BElTErra 170.660-8   54.095,47 13.523,89 67.619,36

BENEVidES 170.075-8   440.679,64 110.169,91 550.849,55
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1   62.925,76 15.731,44 78.657,20

BoNiTo 170.094-4   69.024,39 17.256,12 86.280,51
BraGaNca 170.086-3   383.731,28 95.932,83 479.664,11

BraSil NoVo 170.283-1   81.238,27 20.309,60 101.547,87
BrEJo GraN.araGUaia 170.024-3   7.585,59 1.896,40 9.481,99

BrEU BraNco 170.284-0   87.752,99 21.938,30 109.691,29
BrEVES 170.042-1   50.834,68 12.708,69 63.543,37
BUJarU 170.096-0   29.821,99 7.455,49 37.277,48

cacHoEira do arari 170.103-7   7.356,75 1.839,21 9.195,96
cacHoEira do Piriá 170.681-0   25.063,71 6.265,94 31.329,65

caMETá 170.053-7   104.549,06 26.137,27 130.686,33
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3   459.813,98 114.953,49 574.767,47

caPaNEMa 170.084-7   459.166,62 114.791,69 573.958,31
caPiTÃo PoÇo 170.069-3   184.446,21 46.111,56 230.557,77

caSTaNHal 170.003-0   1.409.424,04 352.356,01 1.761.780,05
cHaVES 170.043-0   - 0,00  -
colarES 170.004-9   9.530,70 2.382,69 11.913,39

coNc. araGUaia 170.058-8   157.566,40 39.391,62 196.958,02
coNcordia do Pará 170.097-9   77.697,82 19.424,45 97.122,27
cUMarU do NorTE 170.285-8   19.408,46 4.852,14 24.260,60

cUrioNÓPoliS 170.017-0   96.430,92 24.107,73 120.538,65
cUrraliNHo 170.044-8   703,75 175,93 879,68

cUrUá 170.678-0   1.704,27 426,07 2.130,34
cUrUÇá 170.005-7   48.264,67 12.066,17 60.330,84

doM EliZEU 170.083-9   182.462,83 45.615,71 228.078,54
Eldorado do caraJáS 170.286-6   128.710,84 32.177,73 160.888,57

faro 170.031-6   747,34 186,85 934,19
florESTa do araGUaia 170.677-2   41.307,50 10.326,90 51.634,40

GarrafÃo do NorTE 170.072-3   44.497,94 11.124,47 55.622,41
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4   73.437,34 18.359,33 91.796,67

GUrUPá 170.045-6   1.348,02 337,01 1.685,03
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5   133.600,33 33.400,09 167.000,42
iGaraPÉ-Miri 170.054-5   76.902,85 19.225,74 96.128,59

iNHaNGaPi 170.007-3   13.750,93 3.437,75 17.188,68
iPiXUNa do Pará 170.276-9   40.980,66 10.245,17 51.225,83

iriTUia 170.070-7   49.927,73 12.481,93 62.409,66
iTaiTUBa 170.032-4   699.626,61 174.906,66 874.533,27

iTUPiraNGa 170.020-0   469.225,69 117.306,45 586.532,14
JacarEacaNGa 170.288-2   22.927,43 5.731,87 28.659,30

JacUNdá 170.021-9   168.140,47 42.035,14 210.175,61
JUrUTi 170.033-2   33.459,41 8.364,86 41.824,27

liMoEiro aJUrU 170.055-3   1.325,79 331,45 1.657,24
MÃE do rio 170.071-5   111.794,88 27.948,73 139.743,61



38  diário oficial Nº 35.000 Quarta-feira, 08 DE JUNHO DE 2022

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1   5.063,85 1.265,98 6.329,83
MaraBá 170.022-7   2.398.652,12 599.663,03 2.998.315,15

MaracaNÃ 170.009-0   23.364,77 5.841,19 29.205,96
MaraPaNiM 170.010-3   21.871,97 5.468,01 27.339,98
MariTUBa 170.675-6   527.453,53 131.863,41 659.316,94

MEdicilÂNdia 170.077-4   69.329,67 17.332,44 86.662,11
MElGaÇo 170.046-4   204,11 51,03 255,14
MocaJUBa 170.056-1   31.184,93 7.796,26 38.981,19

MoJU 170.057-0   142.665,26 35.666,36 178.331,62
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0   47.777,94 11.944,50 59.722,44

MoNTE alEGrE 170.034-0   106.457,14 26.614,28 133.071,42
MUaNá 170.105-3   1.931,03 482,76 2.413,79

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3   15.648,69 3.912,18 19.560,87
NoVa iPiXUNa 170.666-7   61.644,94 15.411,25 77.056,19

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1   28.682,19 7.170,56 35.852,75
NoVo ProGrESSo 170.289-0   284.978,08 71.244,54 356.222,62

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4   223.392,52 55.848,14 279.240,66
ÓBidoS 170.035-9   58.881,43 14.720,37 73.601,80

oEiraS do Pará 170.047-2   4.539,50 1.134,88 5.674,38
oriXiMiNá 170.036-7   51.151,65 12.787,91 63.939,56

oUrEM 170.093-6   32.331,97 8.083,01 40.414,98
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0   151.406,91 37.851,73 189.258,64

PacaJáS 170.018-9   105.893,42 26.473,34 132.366,76
PalESTiNa do Pará 170.291-2   7.856,19 1.964,03 9.820,22

ParaGoMiNaS 170.068-5   791.381,09 197.845,29 989.226,38
ParaUaPEBaS 170.019-7   2.484.111,36 621.027,86 3.105.139,22
PaU d’arco 170.296-3   13.533,76 3.383,44 16.917,20
PEiXE-Boi 170.088-0   14.118,23 3.529,58 17.647,81
PiÇarra 170.670-5   23.665,75 5.916,46 29.582,21
PlacaS 170.661-6   31.524,22 7.881,07 39.405,29

PoNTa dE PEdraS 170.104-5   4.487,23 1.121,83 5.609,06
PorTEl 170.048-0   8.103,39 2.025,84 10.129,23

PorTo dE MoZ 170.079-0   5.912,80 1.478,19 7.390,99
PraiNHa 170.037-5   6.858,09 1.714,52 8.572,61

PriMaVEra 170.089-8   21.324,63 5.331,16 26.655,79
QUaTiPUrU 170.680-2   16.525,01 4.131,23 20.656,24
rEdENÇÃo 170.059-6   812.462,85 203.115,72 1.015.578,57
rio Maria 170.060-0   93.784,78 23.446,21 117.230,99

roNdoN Pará 170.081-2   212.138,90 53.034,75 265.173,65
rUrÓPoliS 170.030-8   95.720,17 23.930,04 119.650,21

SaliNÓPoliS 170.091-0   123.554,86 30.888,73 154.443,59
SalVaTErra 170.102-9   16.927,66 4.231,92 21.159,58

STa BarBara do Pará 170.278-5   56.788,09 14.197,05 70.985,14
SaNTa crUZ arari 170.100-2   2.144,30 536,08 2.680,38
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1   295.408,78 73.852,21 369.260,99

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0   63.035,96 15.758,99 78.794,95
STa Maria BarrEiraS 170.062-6   65.559,46 16.389,86 81.949,32

SaNTa Maria Pará 170.012-0   88.359,89 22.090,00 110.449,89
SaNTaNa araGUaia 170.061-8   127.202,03 31.800,53 159.002,56

SaNTarÉM 170.038-3   2.096.166,26 524.041,58 2.620.207,84
SaNTarÉM NoVo 170.092-8   8.702,79 2.175,71 10.878,50

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8   72.796,31 18.199,09 90.995,40
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6   17.902,08 4.475,51 22.377,59

SÃo doMiNGoS araGUaia 170.297-1   80.793,96 20.198,52 100.992,48
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1   28.898,06 7.224,53 36.122,59

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4   173.086,68 43.271,68 216.358,36
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4   49.934,65 12.483,69 62.418,34

SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7   67.896,09 16.974,03 84.870,12
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9   5.239,34 1.309,85 6.549,19
Sao Joao PiraBaS 170.090-1   17.314,45 4.328,64 21.643,09

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5   35.971,27 8.992,83 44.964,10
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2   154.627,24 38.656,81 193.284,05

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9   841,84 210,47 1.052,31
SaPUcaia 170.672-1   21.486,96 5.371,76 26.858,72

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4   6.923,90 1.730,99 8.654,89
SoUrE 170.600-4   24.311,66 6.077,93 30.389,59

TailÂNdia 170.099-5   310.684,25 77.671,09 388.355,34

TErra alTa 170.277-7   15.912,84 3.978,24 19.891,08

TErra SaNTa 170.293-9   3.868,46 967,10 4.835,56

ToME-aÇU 170.095-2   293.730,49 73.432,60 367.163,09
TracUaTEUa 170.685-3   22.699,91 5.675,01 28.374,92

TrairÃo 170.294-7   41.328,07 10.332,05 51.660,12
TUcUMÃ 170.064-2   259.038,05 64.759,54 323.797,59
TUcUrUÍ 170.026-0   410.748,46 102.687,12 513.435,58

UliaNÓPoliS 170.280-7   44.858,13 11.214,55 56.072,68
UrUará 170.078-2   144.724,25 36.181,07 180.905,32
ViGia 170.016-2   96.508,25 24.127,05 120.635,30
ViSEU 170.082-0   30.132,80 7.533,20 37.666,00

ViTÓria do XiNGU 170.295-5   43.716,86 10.929,23 54.646,09
XiNGUara 170.066-9   354.974,58 88.743,64 443.718,22

ToTal  39.265.549,84 9.816.387,47 49.081.937,31

Protocolo: 810160

PORTARIA Nº 353 DE 07 DE  JUNHO DE 2022
o Secretário de Estado da fazenda, considerando o disposto no artigo 162 
da constituição federal, artigos 1º e 3º da lei complementar nº 63, de 
11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, resolve:
art. 1º informar o valor da  Quota Parte  do  icMS aos  Municípios,  refe-
rente  ao  período de  01 a 31 de maio de 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

QUota Parte do icMs – PerÍodo de 01 a 31.05.2022

MUNicÍPio   coNta MUNicÍPios (1) FUNdeB  (2) totaL  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2 1.311.765,09 327.941,27 1.639.706,36

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5 341.523,72 85.380,93 426.904,65
acará 170.098-7 770.792,86 192.698,22 963.491,08
afUá 170.039-1 611.870,35 152.967,59 764.837,94

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3 1.026.837,29 256.709,32 1.283.546,61
alENQUEr 170.027-8 836.170,19 209.042,55 1.045.212,74
alMEriM 170.028-6 2.624.783,69 656.195,92 3.280.979,61
alTaMira 170.076-6 4.489.670,09 1.122.417,52 5.612.087,61
aNaJáS 170.040-5 556.789,36 139.197,34 695.986,70

aNaNiNdEUa 170.074-0 8.513.897,97 2.128.474,49 10.642.372,47
aNaPU 170.659-4 800.256,75 200.064,19 1.000.320,93

aUGUSTo corrÊa 170.085-5 416.874,41 104.218,60 521.093,01
aUrora do Pará 170.271-8 420.654,87 105.163,72 525.818,58

aVEiro 170.029-4 631.765,33 157.941,33 789.706,67
BaGrE 170.041-3 440.979,87 110.244,97 551.224,84
BaiÃo 170.051-0 498.329,68 124.582,42 622.912,10

BaNNacH 170.664-0 474.943,31 118.735,83 593.679,14
BarcarENa 170.052-9 10.394.543,22 2.598.635,80 12.993.179,02

BElÉM 170.001-4 33.141.698,41 8.285.424,60 41.427.123,01
BElTErra 170.660-8 756.040,99 189.010,25 945.051,24

BENEVidES 170.075-8 2.702.137,02 675.534,26 3.377.671,28
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1 522.627,26 130.656,82 653.284,08

BoNiTo 170.094-4 615.189,26 153.797,31 768.986,57
BraGaNca 170.086-3 978.890,44 244.722,61 1.223.613,05

BraSil NoVo 170.283-1 637.292,08 159.323,02 796.615,10
BrEJo G. do araGUaia 170.024-3 416.631,44 104.157,86 520.789,30

BrEU BraNco 170.284-0 960.558,26 240.139,57 1.200.697,83
BrEVES 170.042-1 921.526,96 230.381,74 1.151.908,69
BUJarU 170.096-0 374.666,95 93.666,74 468.333,68

cacHoEira do arari 170.103-7 494.420,75 123.605,19 618.025,94
cacHoEira do Piriá 170.681-0 416.011,38 104.002,84 520.014,22

caMETá 170.053-7 850.877,45 212.719,36 1.063.596,81
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3 28.724.630,51 7.181.157,63 35.905.788,13

caPaNEMa 170.084-7 1.154.790,80 288.697,70 1.443.488,50
caPiTÃo PoÇo 170.069-3 654.915,57 163.728,89 818.644,46

caSTaNHal 170.003-0 5.949.210,22 1.487.302,55 7.436.512,77
cHaVES 170.043-0 557.692,84 139.423,21 697.116,04
colarES 170.004-9 305.497,86 76.374,47 381.872,33

coNc. araGUaia 170.058-8 779.669,14 194.917,29 974.586,43
coNcordia do Pará 170.097-9 551.095,48 137.773,87 688.869,34
cUMarU do NorTE 170.285-8 1.002.076,37 250.519,09 1.252.595,46

cUrioNÓPoliS 170.017-0 1.398.863,09 349.715,77 1.748.578,86
cUrraliNHo 170.044-8 506.651,32 126.662,83 633.314,15

cUrUá 170.678-0 357.927,90 89.481,98 447.409,88
cUrUÇá 170.005-7 420.397,03 105.099,26 525.496,28

doM EliZEU 170.083-9 1.203.622,69 300.905,67 1.504.528,36
Eldorado do caraJáS 170.286-6 852.536,60 213.134,15 1.065.670,75
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faro 170.031-6 587.649,20 146.912,30 734.561,51
florESTa araGUaia 170.677-2 800.855,99 200.214,00 1.001.069,99
GarrafÃo do NorTE 170.072-3 395.595,07 98.898,77 494.493,83
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4 675.381,54 168.845,39 844.226,93

GUrUPá 170.045-6 595.665,72 148.916,43 744.582,15
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5 466.768,28 116.692,07 583.460,35
iGaraPÉ-Miri 170.054-5 634.876,66 158.719,16 793.595,82

iNHaNGaPi 170.007-3 368.360,14 92.090,03 460.450,17
iPiXUNa do Pará 170.276-9 860.099,30 215.024,82 1.075.124,12

iriTUia 170.070-7 405.962,77 101.490,69 507.453,47
iTaiTUBa 170.032-4 5.518.833,29 1.379.708,32 6.898.541,61

iTUPiraNGa 170.020-0 895.642,19 223.910,55 1.119.552,74
JacarEacaNGa 170.288-2 3.749.930,98 937.482,74 4.687.413,72

JacUNdá 170.021-9 683.606,24 170.901,56 854.507,80
JUrUTi 170.033-2 2.108.881,37 527.220,34 2.636.101,71

liMoEiro aJUrU 170.055-3 414.014,38 103.503,60 517.517,98
MÃE do rio 170.071-5 463.008,94 115.752,24 578.761,18

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1 318.301,21 79.575,30 397.876,52
MaraBá 170.022-7 18.226.881,91 4.556.720,48 22.783.602,38

MaracaNÃ 170.009-0 376.449,52 94.112,38 470.561,90
MaraPaNiM 170.010-3 372.131,67 93.032,92 465.164,59
MariTUBa 170.675-6 3.116.430,06 779.107,52 3.895.537,58

MEdicilÂNdia 170.077-4 951.540,42 237.885,11 1.189.425,53
MElGaÇo 170.046-4 501.317,88 125.329,47 626.647,35
MocaJUBa 170.056-1 427.540,40 106.885,10 534.425,50

MoJU 170.057-0 2.180.588,11 545.147,03 2.725.735,13
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0 456.313,44 114.078,36 570.391,80

MoNTE alEGrE 170.034-0 861.116,38 215.279,10 1.076.395,48
MUaNá 170.105-3 522.114,85 130.528,71 652.643,57

NV ESPEraNÇa Piriá 170.279-3 452.191,58 113.047,89 565.239,47
NoVa iPiXUNa 170.666-7 431.406,50 107.851,63 539.258,13

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1 331.387,38 82.846,85 414.234,23
NoVo ProGrESSo 170.289-0 2.485.480,77 621.370,19 3.106.850,97

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4 1.378.493,47 344.623,37 1.723.116,84
ÓBidoS 170.035-9 977.700,57 244.425,14 1.222.125,72

oEiraS do Pará 170.047-2 454.968,63 113.742,16 568.710,79
oriXiMiNá 170.036-7 4.478.767,67 1.119.691,92 5.598.459,59

oUrEM 170.093-6 362.903,58 90.725,89 453.629,47
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0 1.727.167,11 431.791,78 2.158.958,88

PacaJáS 170.018-9 981.803,70 245.450,93 1.227.254,63
PalESTiNa do Pará 170.291-2 396.630,29 99.157,57 495.787,86

ParaGoMiNaS 170.068-5 5.137.382,81 1.284.345,70 6.421.728,51
ParaUaPEBaS 170.019-7 44.183.684,91 11.045.921,23 55.229.606,13
PaU d’arco 170.296-3 405.956,53 101.489,13 507.445,66
PEiXE-Boi 170.088-0 297.909,89 74.477,47 372.387,36
PiÇarra 170.670-5 763.926,06 190.981,52 954.907,58
PlacaS 170.661-6 553.971,56 138.492,89 692.464,45

PoNTa dE PEdraS 170.104-5 496.496,85 124.124,21 620.621,06
PorTEl 170.048-0 974.251,71 243.562,93 1.217.814,64

PorTo dE MoZ 170.079-0 697.805,25 174.451,31 872.256,57
PraiNHa 170.037-5 648.518,65 162.129,66 810.648,32

PriMaVEra 170.089-8 816.144,06 204.036,02 1.020.180,08
QUaTiPUrU 170.680-2 308.674,91 77.168,73 385.843,63
rEdENÇÃo 170.059-6 2.237.650,93 559.412,73 2.797.063,66
rio Maria 170.060-0 1.064.335,83 266.083,96 1.330.419,79

roNdoN Pará 170.081-2 1.002.513,24 250.628,31 1.253.141,55
rUrÓPoliS 170.030-8 685.894,67 171.473,67 857.368,34

SaliNÓPoliS 170.091-0 565.708,16 141.427,04 707.135,21
SalVaTErra 170.102-9 452.197,53 113.049,38 565.246,91

STa BarBara do Pará 170.278-5 523.657,13 130.914,28 654.571,41
SaNTa crUZ arari 170.100-2 408.027,27 102.006,82 510.034,09
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1 1.665.400,42 416.350,11 2.081.750,53

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0 408.801,09 102.200,27 511.001,36
STa Maria BarrEiraS 170.062-6 1.453.081,05 363.270,26 1.816.351,32

SaNTa Maria Pará 170.012-0 463.829,45 115.957,36 579.786,81
SaNTaNa araGUaia 170.061-8 1.861.048,85 465.262,21 2.326.311,06

SaNTarÉM 170.038-3 5.683.806,54 1.420.951,64 7.104.758,18

SaNTarÉM NoVo 170.092-8 300.236,98 75.059,25 375.296,23

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8 531.189,20 132.797,30 663.986,50

SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6 360.465,26 90.116,31 450.581,57
SÃodoMiNG. araGUaia 170.297-1 596.281,03 149.070,26 745.351,29
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1 418.291,49 104.572,87 522.864,36

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4 3.156.107,01 789.026,75 3.945.133,76
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4 348.951,40 87.237,85 436.189,25
S. GEraldo araGUaia 170.067-7 1.098.912,79 274.728,20 1.373.640,99
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9 296.328,35 74.082,09 370.410,44
Sao Joao PiraBaS 170.090-1 355.184,75 88.796,19 443.980,94

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5 396.754,30 99.188,58 495.942,88
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2 597.133,95 149.283,49 746.417,44

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9 510.772,00 127.693,00 638.465,00
SaPUcaia 170.672-1 437.931,00 109.482,75 547.413,75

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4 616.399,05 154.099,76 770.498,81
SoUrE 170.600-4 506.362,85 126.590,71 632.953,57

TailÂNdia 170.099-5 1.915.433,65 478.858,41 2.394.292,06
TErra alTa 170.277-7 307.033,00 76.758,25 383.791,25

TErra SaNTa 170.293-9 773.858,98 193.464,74 967.323,72
ToME-aÇU 170.095-2 1.126.355,89 281.588,97 1.407.944,87

TracUaTEUa 170.685-3 383.485,24 95.871,31 479.356,55
TrairÃo 170.294-7 625.416,30 156.354,07 781.770,37
TUcUMÃ 170.064-2 1.183.337,23 295.834,31 1.479.171,54
TUcUrUÍ 170.026-0 8.380.982,16 2.095.245,54 10.476.227,70

UliaNÓPoliS 170.280-7 938.750,16 234.687,54 1.173.437,70
UrUará 170.078-2 1.027.225,98 256.806,49 1.284.032,47
ViGia 170.016-2 571.033,58 142.758,39 713.791,97
ViSEU 170.082-0 557.496,56 139.374,14 696.870,70

ViTÓria do XiNGU 170.295-5 7.399.582,91 1.849.895,73 9.249.478,64
XiNGUara 170.066-9 2.149.398,45 537.349,61 2.686.748,06

ToTal  297.392.720,15 74.348.180,04 371.740.900,19

Protocolo: 810154
PORTARIA Nº 354 DE 07 DE  JUNHO DE 2022
o Secretário de Estado da fazenda,  considerando o disposto no artigo 162 
da constituição federal, artigos 1º e 7º da lei  complementar  nº  63,  de 
11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, resolve:
art. 1º informar o valor  da  Quota Parte do  iPi aos  Municípios,  referente  
ao período de  01 a 31 de maio de 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

QUota Parte do iPi – PerÍodo de 01 a 31.05.2022

MUNicÍPio   coNta Base (1) PaseP  (2) MUNiciPios  (1-2)
aBaETETUBa 170.050-2   31.768,66 317,69 31.450,97

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5   8.271,11 82,71 8.188,40
acará 170.098-7   18.667,25 186,67 18.480,58
afUá 170.039-1   14.818,43 148,18 14.670,25

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3   24.868,20 248,68 24.619,52
alENQUEr 170.027-8   20.250,58 202,51 20.048,07
alMEriM 170.028-6   63.567,67 635,68 62.931,99
alTaMira 170.076-6   108.731,95 1.087,32 107.644,63
aNaJáS 170.040-5   13.484,46 134,84 13.349,62

aNaNiNdEUa 170.074-0   206.191,71 2.061,92 204.129,80
aNaPU 170.659-4   19.380,82 193,81 19.187,01

aUGUSTo corrÊa 170.085-5   10.095,97 100,96 9.995,01
aUrora do Pará 170.271-8   10.187,52 101,88 10.085,65

aVEiro 170.029-4   15.300,25 153,00 15.147,25
BaGrE 170.041-3   10.679,76 106,80 10.572,96
BaiÃo 170.051-0   12.068,67 120,69 11.947,99

BaNNacH 170.664-0   11.502,30 115,02 11.387,27
BarcarENa 170.052-9   251.737,65 2.517,38 249.220,27

BElÉM 170.001-4   802.633,95 8.026,34 794.607,61
BElTErra 170.660-8   18.309,99 183,10 18.126,89

BENEVidES 170.075-8   65.441,03 654,41 64.786,62
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1   12.657,12 126,57 12.530,55

BoNiTo 170.094-4   14.898,81 148,99 14.749,82
BraGaNca 170.086-3   23.707,01 237,07 23.469,94

BraSil NoVo 170.283-1   15.434,10 154,34 15.279,76
BrEJo GraN.araGUaia 170.024-3   10.090,08 100,90 9.989,18

BrEU BraNco 170.284-0   23.263,04 232,63 23.030,41
BrEVES 170.042-1   22.317,77 223,18 22.094,59
BUJarU 170.096-0   9.073,78 90,74 8.983,04

cacHoEira do arari 170.103-7   11.974,01 119,74 11.854,27
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cacHoEira do Piriá 170.681-0   10.075,07 100,75 9.974,32
caMETá 170.053-7   20.606,76 206,07 20.400,70

caNaÃ doS caraJáS 170.671-3   695.660,29 6.956,60 688.703,69
caPaNEMa 170.084-7   27.967,01 279,67 27.687,34

caPiTÃo PoÇo 170.069-3   15.860,91 158,61 15.702,30
caSTaNHal 170.003-0   144.079,46 1.440,79 142.638,67

cHaVES 170.043-0   13.506,34 135,06 13.371,28
colarES 170.004-9   7.398,62 73,99 7.324,64

coNc. araGUaia 170.058-8   18.882,22 188,82 18.693,40
coNcordia do Pará 170.097-9   13.346,57 133,47 13.213,10
cUMarU do NorTE 170.285-8   24.268,54 242,69 24.025,85

cUrioNÓPoliS 170.017-0   33.878,02 338,78 33.539,24
cUrraliNHo 170.044-8   12.270,21 122,70 12.147,51

cUrUá 170.678-0   8.668,39 86,68 8.581,70
cUrUÇá 170.005-7   10.181,28 101,81 10.079,47

doM EliZEU 170.083-9   29.149,64 291,50 28.858,14
Eldorado do caraJáS 170.286-6   20.646,94 206,47 20.440,48

faro 170.031-6   14.231,84 142,32 14.089,52
florESTa do araGUaia 170.677-2   19.395,33 193,95 19.201,38

GarrafÃo do NorTE 170.072-3   9.580,62 95,81 9.484,81
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4   16.356,56 163,57 16.192,99

GUrUPá 170.045-6   14.425,98 144,26 14.281,72
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5   11.304,31 113,04 11.191,27
iGaraPÉ-Miri 170.054-5   15.375,60 153,76 15.221,85

iNHaNGaPi 170.007-3   8.921,04 89,21 8.831,83
iPiXUNa do Pará 170.276-9   20.830,10 208,30 20.621,80

iriTUia 170.070-7   9.831,71 98,32 9.733,39
iTaiTUBa 170.032-4   133.656,49 1.336,56 132.319,92

iTUPiraNGa 170.020-0   21.690,89 216,91 21.473,98
JacarEacaNGa 170.288-2   90.816,77 908,17 89.908,60

JacUNdá 170.021-9   16.555,75 165,56 16.390,19
JUrUTi 170.033-2   51.073,42 510,73 50.562,68

liMoEiro aJUrU 170.055-3   10.026,70 100,27 9.926,44
MÃE do rio 170.071-5   11.213,27 112,13 11.101,13

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1   7.708,70 77,09 7.631,61
MaraBá 170.022-7   441.423,19 4.414,23 437.008,96

MaracaNÃ 170.009-0   9.116,95 91,17 9.025,78
MaraPaNiM 170.010-3   9.012,38 90,12 8.922,25
MariTUBa 170.675-6   75.474,48 754,74 74.719,74

MEdicilÂNdia 170.077-4   23.044,64 230,45 22.814,20
MElGaÇo 170.046-4   12.141,04 121,41 12.019,63
MocaJUBa 170.056-1   10.354,28 103,54 10.250,74

MoJU 170.057-0   52.810,03 528,10 52.281,93
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0   11.051,11 110,51 10.940,60

MoNTE alEGrE 170.034-0   20.854,73 208,55 20.646,18
MUaNá 170.105-3   12.644,71 126,45 12.518,26

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3   10.951,29 109,51 10.841,78
NoVa iPiXUNa 170.666-7   10.447,91 104,48 10.343,43

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1   8.025,62 80,26 7.945,37
NoVo ProGrESSo 170.289-0   60.194,00 601,94 59.592,06

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4   33.384,70 333,85 33.050,85
ÓBidoS 170.035-9   23.678,20 236,78 23.441,42

oEiraS do Pará 170.047-2   11.018,54 110,19 10.908,36
oriXiMiNá 170.036-7   108.467,92 1.084,68 107.383,24

oUrEM 170.093-6   8.788,89 87,89 8.701,00
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0   41.828,97 418,29 41.410,68

PacaJáS 170.018-9   23.777,57 237,78 23.539,79
PalESTiNa do Pará 170.291-2   9.605,69 96,06 9.509,63

ParaGoMiNaS 170.068-5   124.418,42 1.244,18 123.174,24
ParaUaPEBaS 170.019-7   1.070.051,54 10.700,52 1.059.351,03
PaU d’arco 170.296-3   9.831,56 98,32 9.733,24
PEiXE-Boi 170.088-0   7.214,86 72,15 7.142,71
PiÇarra 170.670-5   18.500,95 185,01 18.315,94
PlacaS 170.661-6   13.416,22 134,16 13.282,06

PoNTa dE PEdraS 170.104-5   12.024,28 120,24 11.904,04
PorTEl 170.048-0   23.594,67 235,95 23.358,73

PorTo dE MoZ 170.079-0   16.899,62 169,00 16.730,63

PraiNHa 170.037-5   15.705,99 157,06 15.548,93

PriMaVEra 170.089-8   19.765,58 197,66 19.567,93

QUaTiPUrU 170.680-2   7.475,57 74,76 7.400,81
rEdENÇÃo 170.059-6   54.191,99 541,92 53.650,07
rio Maria 170.060-0   25.776,35 257,76 25.518,59

roNdoN Pará 170.081-2   24.279,12 242,79 24.036,33
rUrÓPoliS 170.030-8   16.611,17 166,11 16.445,06

SaliNÓPoliS 170.091-0   13.700,46 137,00 13.563,46
SalVaTErra 170.102-9   10.951,43 109,51 10.841,92

SaNTa BarBara  Pará 170.278-5   12.682,06 126,82 12.555,24
SaNTa crUZ arari 170.100-2   9.881,71 98,82 9.782,89
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1   40.333,08 403,33 39.929,75

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0   9.900,45 99,00 9.801,44
STa Maria BarrEiraS 170.062-6   35.191,08 351,91 34.839,17

SaNTa Maria Pará 170.012-0   11.233,14 112,33 11.120,81
SaNTaNa araGUaia 170.061-8   45.071,35 450,71 44.620,63

SaNTarÉM 170.038-3   137.651,85 1.376,52 136.275,33
SaNTarÉM NoVo 170.092-8   7.271,21 72,71 7.198,50

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8   12.864,47 128,64 12.735,83
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6   8.729,84 87,30 8.642,54

SÃo doM. araGUaia 170.297-1   14.440,88 144,41 14.296,47
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1   10.130,29 101,30 10.028,99

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4   76.435,39 764,35 75.671,04
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4   8.450,99 84,51 8.366,48

SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7   26.613,75 266,14 26.347,61
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9   7.176,55 71,77 7.104,79
Sao Joao PiraBaS 170.090-1   8.601,95 86,02 8.515,93

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5   9.608,70 96,09 9.512,61
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2   14.461,54 144,62 14.316,92

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9   12.370,00 123,70 12.246,30
SaPUcaia 170.672-1   10.605,92 106,06 10.499,86

SEM. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4   14.928,11 149,28 14.778,83
SoUrE 170.600-4   12.263,22 122,63 12.140,59

TailÂNdia 170.099-5   46.388,45 463,88 45.924,57
TErra alTa 170.277-7   7.435,80 74,36 7.361,44

TErra SaNTa 170.293-9   18.741,51 187,42 18.554,10
ToME-aÇU 170.095-2   27.278,37 272,78 27.005,59

TracUaTEUa 170.685-3   9.287,34 92,87 9.194,47
TrairÃo 170.294-7   15.146,49 151,46 14.995,02
TUcUMÃ 170.064-2   28.658,36 286,58 28.371,77
TUcUrUÍ 170.026-0   202.972,72 2.029,73 200.943,00

UliaNÓPoliS 170.280-7   22.734,89 227,35 22.507,54
UrUará 170.078-2   24.877,62 248,78 24.628,84
ViGia 170.016-2   13.829,43 138,29 13.691,14
ViSEU 170.082-0   13.501,59 135,02 13.366,58

ViTÓria do XiNGU 170.295-5   179.204,95 1.792,05 177.412,90
XiNGUara 170.066-9   52.054,67 520,55 51.534,12

ToTal   7.202.331,34 72.023,31 7.130.308,03

oBS *: BaSE coM dEdUÇÃo dE 20% SoBrE a rEcEiTa ToTal rEf. coN-
TriB.. ao fUNdE

Protocolo: 810157
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna pública a data de julgamento do (s) recurso (s) 
abaixo, a ocorrer por meio de vídeo conferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa nº 004/2021, de 16/03/2021, a partir da sala de sessões do 
Tribunal, sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre 
Trav. castelo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 13/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14449, aiNf nº 
012014510002204-8, contribuinte aTHENaS coNSTrUcoES E iNcorPo-
racoES lTda, insc. Estadual nº. 15232789-4, advogado: rUTH HElENa 
fErrEira rEiS, oaB/Pa-22778.
Em 13/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19073, aiNf nº 
042018510010850-3, contribuinte HiPErVENdaS coMErcio E diSTri-
BUicao EirEli, insc. Estadual nº. 15180305-6.
Em 13/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18911, aiNf nº 
012017510001228-1, contribuinte SUPErMErcado Sao PaUlo EirEli - 
EPP, insc. Estadual nº. 15242425-3, advogado: raHiME oliVEira GaZEl, 
oaB/Pa-12586.
Em 13/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19075, aiNf nº 
042016510010659-0, contribuinte coMPacTa coMErcio dE coMBUSTi-
VEiS EirEli, insc. Estadual nº. 15229179-2.
Em 15/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18899, aiNf nº 
092020510000291-4, contribuinte raVENNa coMErcio dE EMBalaGENS 
lTda, insc. Estadual nº. 15627356-0.
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Em 15/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18755, aiNf nº 
372019510000431-3, contribuinte SaMBaZoN do BraSil aGroiNdUS-
Trial lTda, cNPJ nº. 07.294.662/0001-60.
Em 15/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18933, aiNf nº 
022017510000028-7, contribuinte G. rocHa dE SoUSa EirEli, insc. Es-
tadual nº. 15498421-3.
Em 15/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18729, ProcES-
So nº 282022730000052-7/aiNf nº 012018510001952-6, contribuinte 
BoNZÃo do fErro EirEWli, insc. Estadual nº. 15536296-8, advogado: 
roBGlEicE QUarESMa PUrEZa, oaB/Pa nº25835.

Protocolo: 810486
atos da diretoria de FiscaLiZaÇÃo

o diretor de fiscalização da Secretaria de Estado da fazenda faZ SaBEr a 
todos quantos o presente Edital lerem ou dele tomarem conhecimento que 
foram concedidos/renovados no mês de Maio/2022, aos contribuintes a se-
guir, regimes Especiais do imposto sobre operações relativas à circulação 
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes interestadu-
ais e intermunicipais e de comunicação – icMS, conforme abaixo:
• – TIPO: RTD/EXPORTAÇÃO
BENEfÍcio do icMS: desoneração na exportação indireta fUNdaMENTo lEGal: art. 
600 do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.237.897-9 - MacUNaiMa aGroiNdUSTria E coMErcio dE PolPaS lTda - 7922
15.321.656-5 - M & M coMErcio E EXPorTacao dE PEScadoS E frU-
ToS do Mar lTda - 7322
15.498.668-2 - G r aMoriM MiNEraiS lTda - 7622
15.554.810-7 - cofco iNTErNaTioNal BraSil S.a. - 7022
15.757.531-4 - TaPaJoS coMErcial EXPorTadora dE MadEiraS EirEli - 7522
15.774.458-2 - odiToN c do NaSciMENTo lTda - 7822
15.785.652-6 - QUaTroMar iMPorTacao E EXPorTacao dE PEScadoS 
liMiTada - 8022
15.173.686-3 - ProMaP Prod. dE Mad. do Para lTda - 10414
15.203.752-7 - TilES Wood coM. dE MadEiraS EirEli - 11620
15.208.636-6 - BraZil TiMBEr GroUP lTda - 13112
15.215.218-0 – iNd. dE MadEiraS PEroNdi EirEli - 10920
15.216.577-0 - NElSoN da SilVa iNd. EirEli – EPP - 14218
15.249.151-1 - TrEVo coMErcio EXP E iMP dE ProdUToS aliMENTicioS lTda - 13418
15.255.898-5 - ciNdEX - coMErcio iNdUSTria E EXP dE MadEira UNi-
PESSoal lTda - 13820
15.259.432-9 - rl iNdUSTria E coMErcio iMPorTacao E EXPorTacao 
dE MadEiraS lTda - 15216
15.308.000-0 - JBS S/a - 11012
15.419.015-2 - J V UcHoa EirEli - 11120
15.479.621-2 - aGroPEcUaria caTaraTaS lTda. - 16318
15.498.969-0 - r.P.c. coMErcio dE MadEiraS lTda - 15018
15.502.810-3 - aGrEX do BraSil S.a. - 616
15.572.031-7 - M. M. Gold MiNEracao lTda - 15020
15.593.253-5 - cooPEraTiVa GariMPEira E MiNEradora NacioNal – 
cooPErMiNE - 14620
15.608.597-6 - r dE JESUS coM. dE MadEiraS lTda - 10320
15.652.469-4 – E. liMa TaBoSa EirEli - 11220
• – TIPO: RTD/TRANSPORTE DE CARGA
BENEfÍcio do icMS: recolhimento mensal do icMS fUNdaMENTo lEGal: 
art. 108, iX, “a”, §§ 5º e 6º do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.056.613-1 - fEdEX BraSil loGiSTica E TraNSP lTda – 7222
15.530.872-6 - NorTE BraSil TraNSPorTES EirEli – 7122
15.606.770-6 - GloBoTErra NordESTE loGiSTica lTda – 8222
15.221.847-5 - GoNTiJo & GoNTiJo lTda – 13319
15.235.902-8 - UNiloG UNiVErSo loGiSTica lTda – 14419
15.258.975-9 - carVoPar coMErcio E TraNSPorTE dE carVao VEGE-
Tal EirEli – 13921
15.285.614-5 - TraNSPorTES aiaPUa lTda – 15817
15.305.677-0 - TraNSMaSUT TraNSPorTES lTda – 17419
15.372.582-6 - VioPEX TraNSPorTES lTda. – 12021
15.415.493-8 - rod TraNSPorTES lTda – 17116
15.464.801-9 - SV loGiSTica lTda – 12221
15.554.534-5 - Mira oTM TraNSPorTES lTda – 11321
15.662.479-6 - GSM TraNSPorTES lTda – 12320
15.679.851-4 - carGoPaG TraNSPorTES lTda – 9921
15.685.461-9 - BorGNo TraNSPorTES lTda – 10021
15.706.300-3 - TSf TraNSPorTadora SaNTa fE lTda – 11021
15.723.429-0 - fraNciNalda da SilVa NaSciMENTo – 10821
• – TIPO: RTD/BARES/REST/LANCHONETES
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 5% ou 4% fUNdaMEN-
To lEGal: art. 132 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.811.543-0 - MB food lTda – 7722
15.475.624-5 - roXY Bar rEST. E dEliVErY lTda. – 13416
15.581.758-2 - Krc coMErcio dE aliMENToS lTda – 32717
15.583.945-4 - Krc coMErcio dE aliMENToS lTda – 31617

• – TIPO: RTD/MEDICAMENTOS
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 8% fUNdaMENTo lE-
Gal: art. 207 do anexo i do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.111.990-2 – coM. E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda – 15717
15.160.219-0 - PolYMEdH. EirEli – 9315
15.218.921-1 - diSTriBEN diSTriBUidora dE ProdUToS farMacEUTi-
coS E HoSPiTalarES EirEli – 20318 15.242.694-9 - lidEr coMErcio E 
iNdUSTria lTda. – 13817 V - TiPo: rTd/TErMo dE acordo iNforMáTica
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 7% fUNdaMENTo lE-
Gal: art. 221 a 225 anexo i do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.094.347-4 - lidEr coMErcio E iNd. lTda. - 6922
15.504.713-2 - iNfo STorE coMPUTadorES da aMaZoNia lTda - 15217
15.548.962-3 - MUlTiSEG coMErcio dE iNforMaTica E TElEcoMUNi-
cacoES Sa - 15919 15.608.676-0 - TEcNo iNdUSTria E coMErcio dE 
coMPUTadorES lTda - 9721
15.664.379-0 - coNTrolE iNdUSTria E coMErcio dE MaTEriaiS ElE-
TricoS lTda - 12520
15.727.666-0 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda  - 23520 15.727.668-6 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio 
dE MoVEiS E ElETrodoMESTicoS lTda  - 23620 15.727.669-4 - GaZiN 
iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodoMESTicoS lTda  - 1521 
15.727.670-8 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda  - 1221 15.727.671-6 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio 
dE MoVEiS E ElETrodoMESTicoS lTda  - 1121 Vi – TiPo: rTd/PalMiTo
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 7% fUNdaMENTo lE-
Gal: art. 198 do anexo i do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.431.500-1 - MaraJo iNd. E coM. dE aliM. lTda – 7422
• – TIPO: RTD/COURO WET BLUE
BENEfÍcio do icMS: recolhimento mensal do icMS fUNdaMENTo lEGal: 
anexo i, art. 30-a do ricMS coNTriBUiNTES:
15.236.559-1 - dUrlicoUroS iNd E coM dE coUroS, EXP E iMPorTa-
cao lTda - 8122
15.308.000-0 - JBS S/a - 19415
15.341.400-6 - rEal coMErcio iNdUSTria dE coUroS E arTEfaToS lTda - 16418
• – TIPO: RTD/ATACADISTA
BENEfÍcio do icMS: crédito presumido de 75% nas operações próprias e 
redução da carga tributária em 1% nas importações fUNdaMENTo lEGal: 
art. 363 do anexo i do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.219.559-9 - diSTriBUidora aUToMoTiVa Sa - 10321
15.240.022-2 - PEllEGriNo diSTriB. dE aUToP. lTda - 10721
15.682.392-6 - JPa - diSTriBUidora dE PEcaS aUToMoTiVaS lTda – 12421
• – TIPO: REGIME ESPECIAL ESPECÍFICO / OUTROS
fUNdaMENTo lEGal: art. 789 do anexo i do ricMS/Pa, Visa facilitar o 
cumprimento de obrigação acessória coNTriBUiNTES:
15.130.501-3 - TaM liNHaS aErEaS S/a. - 122
15.279.339-9 - EMBraTEl TVSaT TElEcoMUNicacoES Sa – 222
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 810517
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000697 de 07/06/2022 - 
Proc n.º 002022730003745/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: Elizangela Salgado ferreira – cPf: 717.212.902-49
Marca: ToYoTa/ccroSS XrX HYBrid 1.8 aT Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204002924, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003743/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: Hulgo Jorge Soares Pinheiro – cPf: 254.177.112-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd adVENTUrE/Pas/automovel/9Bd374175f5062980
Portaria n.º202204002926, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003742/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: Silvio Bruno failace Guedes ferreira – cPf: 650.422.802-78
Marca/Tipo/chassi
HoNda/Wr-V EX cVT/Pas/automovel/93HGH8840MK209832
Portaria n.º202204002928, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003156/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joao Paulo da Silva Braga – cPf: 671.101.772-20
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0EB261367
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Portaria n.º202204002930, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003707/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: david de Souza oliveira Junior – cPf: 148.042.632-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd adVENTUrE/Pas/automovel/9Bd37417SG5091085
Portaria n.º202204002932, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003701/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joao Mauricio Goncalves do Nascimento – cPf: 092.121.672-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS af/Pas/automovel/9BWdl5BZXlP120973
Portaria n.º202204002934, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003700/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Pereira Borges – cPf: 124.430.002-06
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU023137
Portaria n.º202204002936, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003699/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: alfredo olavo Sassin Matos – cPf: 069.779.952-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG248206
Portaria n.º202204002938, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 102022730001184/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 alves rosa – cPf: 565.869.812-04
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS SENSE TSi/Pas/automovel/9BWBH6Bf9N4056627
Portaria n.º202204002940, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003714/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: Marcos antonio Teixeira da Silva – cPf: 210.855.012-72
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0dB327743
Portaria n.º202204002942, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003713/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: Evaldo Enildo da costa Monteiro – cPf: 049.510.002-10
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/8aP372171f6088554
Portaria n.º202204002944, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003704/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: andrea de Santana Sarmento Siqueira – cPf: 609.879.012-49
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBdWHE0G0272230
Portaria n.º202204002946, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003531/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: domingos Savio Bentes Santos – cPf: 207.474.702-00
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa El flEX/Pas/automovel/8aP17202lc2255654
Portaria n.º202204002948, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003736/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: cristina rodrigues da Silva – cPf: 674.691.672-34
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS48l0EG177200
Portaria n.º202204002950, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003733/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Maria do amparo Mourão costa – cPf: 446.076.443-15
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl McV/Pas/automovel/9BWdG45U2HT021562

Portaria n.º202204002952, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003740/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio carlos Barbosa Pires – cPf: 149.605.912-34
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE MPi/Pas/automovel/9BWdG45U0PT007366
Portaria n.º202204002954, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003509/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: Milton Souza de araujo – cPf: 043.970.962-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3379186
Portaria n.º202204002956, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 102022730001169/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: Suely Veloso Barbosa – cPf: 639.597.202-20
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z6K4008960
Portaria n.º202204002958, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003463/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jorge luiz Sedovim Batista – cPf: 243.514.232-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG162506

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204002923, de 07/06/2022 - 
Proc n.º 0020227300037477/SEFA
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de cat e transf de propried em veículo beneficiado 
pela isenção d eipva, placa qer2c71
interessado: daniel Pinheiro de carvalho – cPf: 096.941.532-04
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE Hl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U2HT073935

Protocolo: 810419

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

Inexigibilidade Nº 014/2022
data da inexigibilidade: 02.06.2022
contrato Nº: 064/2022
Prazo: 06 (seis) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do PaTrociNador, a título de patrocínio, destinados a veiculação 
da marca do Banpará, sob título de Marketing institucional, em diversas 
programações culturais, voltadas para ações de pesca Esportiva, ações de 
veraneio, manutenção de Quelônios e ações de educação ambiental, a ser 
promovido para os habitantes e visitantes na cidade de Piçarra/Pa, de-
nominado “Projeto rio araguaia, Nosso rio, Nossa Vida”, considerando o 
interesse do Banpará em divulgar, fortalecer, agregar, incrementar, gerar 
reconhecimento e/ou ampliar benefícios ligados à marca, bem como, aos 
produtos e serviços, em atitude negocial, visando ao aumento do volume 
de negócios posto o reconhecimento do Banco como socialmente respon-
sável na valorização da cultura regional.
Valor Total: r$-200.000,00 (duzentos mil reais)
data de assinatura do contrato: 02.06.2022
Vigência: 02.06.2022 a 01.12.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “a” e “c” do rlc/Banpará.
contratada: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PiÇarra
Endereço: av. araguaia, s/nº - centro
cEP: 68.575-000  Piçarra/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 810366
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 118/2022, DE 07 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. 34/2022 e os autos do processo nº 
2022/169700.
rESolVE:
Designar como fiscais os servidores Joginete Gomes de Souza, matrícula 
n° 54192839/1 e Nilton ferreira dos Santos, matrícula nº 503484/SiaP, 
ambos com lotação no 11° CRS/SESPA, para acompanhar, controlar e fis-
calizar a execução do objeto deste convênio, mediante a elaboração 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: 810492
PORTARIA Nº 529 DE 06 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 930, de 25 
de novembro de 2019, publicada no d.o.E. nº 34.044 de 27/11/2019, nos 
autos do Processo administrativo nº 2015/268712;
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 
2015/268712, com base na exarada pelo EXMo. Sr GoVErNador HEl-
dEr ZaHlUTH BarBalHo, datado de 30 de novembro de 2022, constante 
nos autos do referido processo (anexo sequencial 30).
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, 06 de junho de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 810372
PORTARIA Nº 117/2022, DE 07 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. 33/2022 e os autos do processo nº 
2022/156447.
rESolVE:
Designar como fiscais os servidores Murilo Gonçalves Machado, matrícula 
n° 57197857 e Mayco andré Monteiro dos Santos, matrícula nº 5948101, 
ambos com lotação DESAM/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar 
a execução do objeto deste convênio, mediante a elaboração 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: 810471
Portaria N° 0751 de 03 de JUNHo de 2022

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/700321.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 25/05/2022, a servidora aNa carla carValHo dE 
MaGalHÃES, cargo odoNTÓloGo, matrícula n° 57188930/2, do cENTro 
dE SaÚdE - Marco para o dEParTaMENTo dE aTENÇÃo a SaÚdE.
PorTaria N° 0753 dE 07 dE JUNHo dE 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/621524.

rESolVE:
rEMoVEr, o servidor EZEQUiEl TriNdadE dE carValHo, cargo MoTo-
riSTa, matrícula n° 54190544/1, da diViSÃo dE ViGilÂNcia a SaÚdE 
para a SEÇÃo dE TraNSPorTES.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
07.06.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 810732

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº338/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: faBiaNa criSTiNa MiraNda MiGUEl dE araÚJo
cargo do Servidor: PEdaGoGa
Vigência: 03.06.2022/02.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº416/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: JUliaNa fErrEira carMo
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/16º PSS/SESPa
ato: contrato nº437/2022(autorizo/PaE nº 877858/2021)
Nome do Servidor: raUl liMa E SilVa
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 03.06.2022/02.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/16º PSS/SESPa
ato: contrato nº195/2022(autorizo/PaE nº 1482090/2021)
Nome do Servidor: lEYVilaNE liBdY aZEVEdo
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 26.06.2022/25.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 810676

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

PORTARIA COLETIVA Nº 672 
de 07 de JUNHo de 2022 - dGtes/sesPa

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

5154391/2 aNa roSa dE Sa PiNHEiro aSSiSTENTE Social 06/02/2022 a 
15/02/2022

90705 – 
28/05/2022

5115990/1 Marilia do Socorro BriTo SoUSa coNTador 27/01/2022 a 
02/02/2022

90706 – 
28/05/2022

57194277/1 crEUSa dE araUJo rEiS E SoUZa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

17/03/2022 a 
15/04/2022

90800 – 
31/05/2022

54191582/1 Nilda Maria doS SaNToS Maia aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

11/04/2021 a 
05/05/2022

89891 – 
18/05/2022

57174661/2 aldo BarBoSa liMa aGENTE dE arTES 
PraTicaS

02/02/2022 a 
06/02/2022

90715 – 
29/05/2022

57206550/1 TaciaNa MiraNda riBEiro da SilVa aGENTE dE arTES 
PraTicaS

07/02/2022 a 
11/02/2022

90947 – 
04/06/2022

54190143/1 Miracilda ModESTo dE SoUSa PSicoloGo 04/02/2022 a 
13/02/2022

90948 – 
04/06/2022

5743745/1 Maria dE JESUS SilVa PiMENTEl ENfErMEiro 07/02/2022 a 
12/02/2022

90949 – 
04/06/2022

5783828/2 Maria GorETE cordEiro faUSTiNo ENfErMEiro 05/01/2022 a 
03/07/2022

88731 – 
12/04/2022

5757070/2 aNa criSTiNa da SilVa SoUSa TEraPEUTa ocUPa-
cioNal

30/03/2022 a 
14/04/2022

90439 – 
23/05/2022

85863/1 carloS alBErTo dUTra MadUrEira MoToriSTa 10/04/2022 a 
09/05/2022

90437 – 
23/05/2022

54196716/1 claiSoM roSaNo SilVa MarTiNS aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

12/01/2022 a 
25/02/2022

90431 – 
23/05/2022

5181534/1 claUdio doS SaNToS SilVa aGENTE dE Por-
Taria

05/04/2022 a 
04/05/2022

90438 – 
23/05/2022

54192916/1 EdilENa SaNToS dE alMEida aGENTE dE arTES 
PraTicaS

22/04/2022 a 
08/06/2022

90432 – 
23/05/2022
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57210085/1 GirlaNE alVES PiNHEiro TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

12/04/2022 a 
10/06/2022

90433 – 
23/05/2022

57195769/1 Joao da crUZ MacHado filHo TEraPEUTa ocUPa-
cioNal

10/04/2022 a 
23/05/2022

90440 – 
23/05/2022

5118409/1 MariliNa TorrES caMPoS daTiloGrafo 21/03/2022 a 
19/04/2022

90435 – 
23/05/2022

54190147/1 YaSMiNi fUKUSiMa dE alMEida PSicÓloGo 18/03/2022 a 
01/04/2022

90436 – 
23/05/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 07/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

PORTARIA COLETIVA Nº 673 
de 07 de JUNHo de 2022 - dGtes/sesPa

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

6063535/2 Mario lUiZ PaMPloNa da SilVa MEdico VETEri-
Nario

28/01/2022 a 
30/06/2022

89889 – 
11/05/2022

57194346/1 MoNiQUE ElaiNE SaNToS BraSil aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

23/10/2021 a 
20/04/2022

90795 – 
31/05/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 07/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 810504

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº 119/2022, DE 07 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. 35/2022 e os autos do processo nº 
2022/179265.
rESolVE:
Designar como fiscais os servidores Raimundo Assis Varela Junior, matrí-
cula n° 122980-1 e Edir do Socorro amaral da Silva Junior, matrícula nº 
5957970-1, ambos com lotação dESaM/SESPa, para acompanhar, contro-
lar e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elaboração 
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: 810694
PORTARIA Nº 120/2022, DE 07 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. 36/2022 e os autos do processo nº 
2022/359720.
rESolVE:
Designar como fiscais os servidores Clodoaldo Siqueira Moreira, matrícula 
n° 6060935-2 e Patrick raiol dias, matrícula nº 5931865-2, ambos com 
lotação DESAM/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução 
do objeto deste convênio, mediante a elaboração de relatórios de acom-
panhamento 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: 810704

.

.

errata
.

FICA RETIFICADO NA PUBLICAÇÃO NO DOE N° 34.998 DE 
07/06/2022, QUe adMitiU diVersos serVidores.
oNde se LÊ: adMiNiSTrador/PrEGador
Leia-se: adMiNiSTrador/PrEGoEiro

FICA RETIFICADO NA PUBLICAÇÃO NO DOE N° 34.990 DE 
01/06/2022, QUe adMitiU a serVidora FerNaNda caroLiNa 
Pereira eisMaNN.
oNde se LÊ: 01.05.2022/30.05.2023
Leia-se: 07.06.2022/06.06.2023
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
07.06.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 810229

.

.

coNtrato
.

CONTRATO N.º 052/2022- ARP Nº 008/2022 - PREGÃO 
ELETRÔNICO SEPLAD/DGL/SRP Nº 012/2020 - PROCESSO 

Nº 2021/1292461.
oBJETo: constitui o objeto do presente instrumento a contratação de em-
presa especializada no fornecimento de áGUa MiNEral NaTUral, para 
os Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual situados na região 
Metropolitana de Belém (ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, San-
ta Bárbara do Pará e Santa isabel do Pará), e nas cidades de Santarém, 
Marabá, altamira, cametá, redenção, capanema, Parauapebas, Breves, 
itaituba e Tucuruí, de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas 
no Edital e conforme especificações constantes do Termo de Referência 
(anexo i do Edital).
data da assinatura: 06/06/2022
Vigência a partir da assinatura: 06/06/2022 a 05/06/2023.
Valor Total: r$ 67.452,00 (Sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta 
e dois reais)
dotação orçamentária: 8338 e Elemento de despesa: 339030 e fonte de 
recurso: 0103.
contratada: Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli, com sede na rua 
do Posto n° 27, Jamilândia, cEP: 67.110-470, BoNiTo - Pa, foNE: (91) 
99393-8905, e-mail: nazarenorpereira@gmail.com
ordenador de despesa: Secretário adjunto de Gestão administrativa-SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 810539

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2016- PROCESSO 
N° 2015/398337, 2017/511981

do oBJETo: o presente instrumento possui por objetivo o reajuste de 
valor do contrato nº 08/2016, no percentual de 16,12%, conforme despa-
cho do NES/GTCC/Sespa, constante as fls. 426 a 428 e 435 do processo 
2015/398337 e 2017/511981.
Valor do coNTraTo: r$ 256.396,44
dotação orçamentária: 8338,  Elemento de despesa: 339036 e fonte de 
recurso: 0103.
coNTraTada: locaTária: TErEZa criSTiNa BraNdÃo corrÊa
daTa da aSSiNaTUra: 06/06/2022
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 810493

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
SRP Nº 039/SESPA/2022.

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registo de Preços para futura aquisição dos Equipamentos Médi-
cos Hospitalares listados na tabela 01. Com a finalidade de obter equipa-
mentos e produtos para a renovação do parque tecnológico das EaS - Esta-
belecimentos de assistência a Saúde do Estado do Pará, por intermédio da 
SESPa - Secretaria Estadual de Saúde, em conformidade com as normas 
da aNViSa, aBNT, iNMETro E rdc. com validade de 12 (doze) meses, 
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas 
no Termo de referência.
daTa da aBErTUra: 22/06/2022.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UaSG: 925856.
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 07 de junho 2022.
carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira
PrEGoEiro/cPl/SESPa

Protocolo: 810204
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coNVÊNio

coNVÊNio N° 35/2022
Processo: 2022/179265
objeto: reforma da Maternidade Municipal dr. João carlos ferreira reis.
data de assinatura: 06/06/2022
Vigência: 06/06/2022 a 05/06/2023
dotação orçamentária: 8289; Elemento de despesa: 444042; fontes de 
recurso: 0103 / 0301 / 0101 / 0303.
Valor Total: r$ 707.318,29
Valor concedente: r$ 671.952,38
Valor contrapartida: r$ 35.365,91
convenente: Prefeitura Municipal de Santana do araguaia
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 810567
coNVÊNio N° 36/2022

Processo: 2022/359720
objeto: reforma e ampliação do Hospital Municipal de itupiranga
data de assinatura: 07/06/2022
Vigência: 07/06/2022 a 01/06/2023
dotação orçamentária: 8289; Elemento de despesa: 444042; fontes de 
recurso: 0103 / 0301 / 0101 / 0303.
Valor Total: r$ 5.250.023,40
Valor concedente: r$ 4.987.522,23
Valor contrapartida: r$ 262.501,17
convenente: Prefeitura Municipal de itupiranga.
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 810569
coNVÊNio N° 34/2022

Processo: 2022/169700
objeto: aquisição de 02 ambulâncias Simples remoção Tipo a.
data de assinatura: 06/06/2022
Vigência: 06/06/2022 a 31/05/2023
dotação orçamentária: 8289; Elemento de despesa: 444042; fontes de 
recurso: 0103 / 0303 / 0101 / 0301.
Valor Total: r$ 386.000,00
Valor concedente: r$ 370.560,00
Valor contrapartida: r$ 15.440,00
convenente: Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 810338
coNVÊNio N° 33/2022

Processo: 2021/156447
objeto: reforma e ampliação do Hospital Municipal de Trairão/ Pará, com 
3.671,92 m², contemplando a seguinte estrutura física: urgência e emer-
gência, internação, centro cirúrgico, maternidade, cME, caf, laboratórios, 
rio-x e imagens, administração e demais estruturas de apoio.
data de assinatura: 06/06/2022
Vigência: 06/06/2022 a 05/06/2025
dotação orçamentária: 8289; Elemento de despesa: 444042; fontes de 
recurso: 0103 / 0303 / 0101 / 0301.
Valor Total: r$ 11.510.054,91
Valor concedente: r$ 11.049.652,71
Valor contrapartida: r$ 460.402,20
convenente: Prefeitura Municipal de Trairão
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 810336

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 667 DE 07 DE JUNHO DE 2022 - DGTES/SESPA
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº039/03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o 
casamento da servidora EdiNalVa do aMaral cElSo, que se deu na data 
de 05 de maio de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, 
da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora Edi-
NalVa do aMaral cElSo, id. funcional nº 5946315/2, ocupante do cargo 
de assistente Social, lo tada na diretoria desenvolvimento e auditoria dos 
Serviços de Saúde, no período de 05 de maio de 2022 a 12 de maio de 
2022, conforme certidão de casamento Matrícula n° 067595 01 55 2022 2 
00018 212 0005312 93.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 05 de maio de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 07/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

PORTARIA Nº 668 DE 07 DE JUNHO DE 2022 - DGTES/SESPA
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/652904.

rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor roSildo dE criSTo BarBoSa, ocu-
pante do cargo de agente de Portaria, id. funcional nº 57198262/1, lo tada 
no centro de Saúde - Nova Marambaia/atenção Psicossocial, a contar de 
11/05/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 07/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

PORTARIA Nº 669 DE 07 DE JUNHO DE 2022 - DGTES/SESPA
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994, alterada pela lei n° 9.348, de 18 de novembro de 2021 e ainda a 
apresentação do registro civil de Nascimento 065623 01 55 2022 1 00510 
228 0179967 94.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor ViTor MaTEUS doS SaNToS diaS, id. funcional 
nº 5947846/3, ocupante do cargo de chefe de Unidade Mista, lo tado no 
departamento de finanças, 20 (vinte) dias de licença à Paternidade, no 
período de 05 de maio de 2022 a 24 de maio de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 05 de maio de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 07/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

PORTARIA Nº 674 DE 07 DE JUNHO DE 2022 - DGTES/SESPA
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o laudo Médico nº 89891 de 18/05/2022;
rESolVE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNiTiVa Para o Tra-
BalHo a servidora Nilda Maria doS SaNToS Maia, id. funcional nº 
54191582/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lotado na di-
retoria desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde, a contar de 
06/05/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 07/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 810166
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 065/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 007/
SESPa/2022, Processo nº 2021/778097, homologado pelo Secretário ad-
junto de Gestão administrativa/SESPa no dia 10/05/2022 e publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.966 de 11/05/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos, para atender aos pacientes da Secretária de Estado de Saúde Pú-
blica do Pará – SESPa, oriundos de demandas Judiciais, por um período de 
12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades descritas neste 
Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 60.133,00 (Sessenta mil, cento e trinta e três reais).
ViGÊNcia: 08/06/2022 a 07/06/2023.
EMPrESa: coMÉrcio E rEPrESENTacoES Prado lTda, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 05.049.432/0001-00, ins-
crição Estadual nº 15.111.990-2, com sede na Travessa castelo Branco, nº 
2028, Guamá, Belém - Pa, cEP: 66.063-000, Tel. (91)3249-7794/3249-
7790, E-mail: noe@ distribuidoraprado.com.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
01 BEliMUMaBE 120 MG SolUÇÃo iNJETáVEl aMPola 100 r$ 601,33

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

Protocolo: 810519
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 064/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 007/
SESPa/2022, Processo nº 2021/778097, homologado pelo Secretário ad-
junto de Gestão administrativa/SESPa no dia 10/05/2022 e publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.966 de 11/05/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos, para atender aos pacientes da Secretária de Estado de Saúde Pú-
blica do Pará – SESPa, oriundos de demandas Judiciais, por um período de 
12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades descritas neste 
Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 6.659.260,00 (Seis milhões, seiscentos e cinquenta e 
nova mil, duzentos e sessenta reais).
ViGÊNcia: 08/06/2022 a 07/06/2023.
EMPrESa: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E 
oNcolÓGicoS lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 04.307.650/0012-98, inscrição Estadual nº º 082.411.96-4, 
com sede na rua Tancredo Neves, 337, Bairro São diogo i, cEP: 29163-
267 – Serra/ES, Tel.: (11) 2185-3440/ 3437/ 3431/ 8171/ 7601/ 3436, 
E-mail: licitacoes@oncoprod.com.br
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item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
03 liNaGliPTiNa 5 MG coMPriMido 6.000 r$ 5,09
04 NiNTENdaNiBE (ESilaTo) 100MG cáPSUla 6.000 r$ 118,37
05 NiNTENdaNiBE (ESilaTo) 150MG cáPSUla 25.000 r$ 236,74

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

Protocolo: 810515
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 066/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 007/
SESPa/2022, Processo nº 2021/778097, homologado pelo Secretário ad-
junto de Gestão administrativa/SESPa no dia 10/05/2022 e publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.966 de 11/05/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos, para atender aos pacientes da Secretária de Estado de Saúde Pú-
blica do Pará – SESPa, oriundos de demandas Judiciais, por um período de 
12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades descritas neste 
Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 4.180.330,00 (Quatro milhões, cento e oitenta mil, tre-
zentos e trinta reais).
ViGÊNcia: 08/06/2022 a 07/06/2023.
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 NUcr iNTErSEccao 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 Email: licitacao@grupoelfa.com.br

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
02 dUPilUMaBE 300 MG SolUÇÃo iNJETáVEl SEriNGa 2,00ml 200 r$ 3.114,95
07 VaNdETaNiBE 300 MG coMPriMido 6.000 r$ 592,89

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

Protocolo: 810523
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 067/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 007/
SESPa/2022, Processo nº 2021/778097, homologado pelo Secretário ad-
junto de Gestão administrativa/SESPa no dia 10/05/2022 e publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.966 de 11/05/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos, para atender aos pacientes da Secretária de Estado de Saúde Pú-
blica do Pará – SESPa, oriundos de demandas Judiciais, por um período de 
12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades descritas neste 
Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 2.040,00 (dois mil, quarenta reais).
ViGÊNcia: 08/06/2022 a 07/06/2023.
EMPrESa: UNi HoSPiTalar cEará lTda, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 21.595.464/0001-68, inscrição Estadual 
nº 06.436075-0, com sede rua francisco José albuquerque Pereira, nº 
1085, cEP: 60.864-520, cajazeiras, fortaleza-cE, fone: (85) 3289-3722, 
E-mail: licitacao@uniceara.com.br e empenho@uniceara.com.br. 

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
06 ProPaTilNiTraTo 10 MG coMPriMido 6000 r$ 0,34

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

Protocolo: 810526
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 
constituição 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 2.1, letra “J” do Edital nº 003/2022 – SESPa, 
quanto a incompatibilidade de horário com outro vínculo público.
r E S o l V E:
1. dESclaSSificar o candidato relacionado abaixo.

N° inscrição Município Função Nome do candidato
2022024847031 BElÉM aSSiSTENTE Social NilVETE SMiTH NUNES

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

N° inscrição Município Função Nome do candidato Nota final
2022024849432 BElÉM aSSiSTENTE Social cÍNTia rEGiNa liSBoa Barra 29.00

os (s) candidatos (as) convocados (as) deverão comparecer no dia 08 e 09 
de junho de 2022, no Endereço: SESPa sede, sito a Travessa lomas Valen-
tinas, 2.190, sala GcPc, 1º andar – de 09h às 17h, para entrega dos docu-
mentos comprobatórios listados no anexo Vi do Edital (originais e cópias), 
para fins de análise e assinatura dos Termos de Contratação Temporária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE, GaBiNETE do SEcrETário 
dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 07.06.2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 810427

EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
002/2022 - codaNorte - PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro 
DE PREÇOS Nº 019/2021 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
deseNVoLViMeNto aMBieNtaL sUsteNtÁVeL do Norte de MiNas
adesão à ata de registro de Preços 002/2022 – codaNorTE, do Pregão 
Eletrônico para registro de Preços Nº 019/2021 - coNSÓrcio iNTErMUNiciPal 
Para o dESENVolViMENTo aMBiENTal SUSTENTáVEl do NorTE dE MiNaS.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
e Equipamentos de informática (MicrocoMPUTador, HEadSET YHS32, 
cÂMEra EoS 5d MarK iV e lENTE 27-70 2.8).
ViGÊNcia: 08/06/2022 a 07/06/2023.
Valor ToTal da adESÃo: r$ 11.503.784,06 (onze milhões, quinhentos e 
três mil, setecentos e oitenta e quatro reais, seis centavos).
EMPrESa: BElaGGio coMMErcE iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda-EPP, 
inscrita no cNPJ sob o nº 12.990.434/0001-65, situada na Estrada Velha 
da Penha, nº 88, conj. 12, Bairro Tatuapé, cEP 03.090-020, na cidade de 
São Paulo/SP, E-mail: licitacao@belaggio.com.br.
SoliciTaNTE da adESÃo: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica 
do Pará - SESPa - ProcESSo Nº. 2022/403497.

iteM descriÇÃo UNd Qtde. soLic. VaLor UNitÁrio
23 cÂMEra EoS 5d MarK iV UNd 02 r$ 22.993,03
52 HEadSET YHS32 UNd 30 r$ 142,00
62 lENTE 24-70 2.8 UNd 02 r$ 12.669,00
69 MicrocoMPUTador UNd 1.800 r$ 6.349,00

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

Protocolo: 810813

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ “dr. MaNUeL aYres”
EDITAL DE ABERTURA Nº 017/2022 DE 07 DE JUNHO DE 2022
iNscriÇÕes Para o cUrso iNtrodUtÓrio Para aGeNte 

coMUNitÁrio de saÚde
a diretora, Elizeth do Socorro da Silva Braga, da Escola Técnica do Sistema 
Único de Saúde do Pará “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria vinculada 
à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, no uso de suas atri-
buições legais, torna público as inscrições para o curso introdutório para 
agente comunitário de Saúde.
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
o presente Edital tem por objeto a realização do curso introdutório para 
agente de comunitário de Saúde. o curso  será destinado para o município 
de limoeiro do ajuru, região de Saúde do Tocantins.
2- do cUrso
2.1 o curso introdutório para agente comunitário de Saúde, tem carga 
horária de 40 horas, sendo dividido em 8h diárias, com duração de 01 
(uma) semana;
2.2 o curso terá 01 (uma) turma, com 20 discentes;
2.3 o curso será realizado no período de 27/06 a 01/07/2022;
2.4 o curso será preferencialmente na modalidade Presencial;
2.4.1 as aulas presenciais acontecerão no município de limoeiro do ajuru, 
durante 01 semana, em horário integral de 08h às 12h e de 14h às 18h, 
conforme articulado com o gestor, segundo (anexo i).
3- dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1 Ter idade mínima de 18 anos;
3.1.2 Ter concluído o Ensino fundamental.
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: Erro! a referência de 
hiperlink não é válida.
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir de 08:00h do dia 08 de Junho 
até as 17:00h do dia 24 de Junho de 2022;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a Secretaria Es-
colar da ETSUS/Pa, situada à Travessa Estrella, nº 2342 - Bairro: Marco, cEP: 
66080-471 ou para o e-mail: etsus.secretariaescolar@escola.seduc.pa.gov.br;
4.5 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 cópia do rG;
4.6.4 cópia do cPf;
4.6.5 Cópia do certificado de conclusão da escolaridade exigida, emitido 
por instituição formadora devidamente reconhecida pelo MEc;
4.6.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário ape-
nas 01 (um) documento do município de limoeiro do ajuru.
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5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 20 (vinte) vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no (anexo i) deste Edital;
5.3 a oferta das vagas será destinada prioritariamente para o município de 
limoeiro do ajuru, região do Tocantins;
5.4 Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS/Pa poderá absorver 
demanda espontânea social;
5.5 realização do curso:

Mês Período
Junho (turma i) 27/06 a 01/07/2022

6- das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso tiver usado do-
cumentos e/ou informações falsas;
6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
6.4 de acordo com o regimento interno da ETSUS/Pa, com base no artigo 
24 da LDB de 199, é critério para a certificação a frequência mínima de 
75% no curso das aulas teórico-prática;
6.5 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 07 de Junho de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

Turma local de realização oferta de vagas Nº de 
vagas

curso introdutório para agen-
te comunitário de Saúde

limoeiro do ajuru
Turma i
Período:

27/06 a 01/07/2022
Horário:

08h às 12h e 14h às 18h
local:

UfPa (Polo)
limoeiro do ajuru
Tv. João Bamba

(Entre JK e Tv. antonio Moraes S/N)

região de Saúde do Tocantins
limoeiro do ajuru 20

Total: 20

* Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS, poderá absorver de-
manda espontânea.

aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1. NoMe: 2. seXo: M (  ) F (  )
3. c. idENTidadE: 4. ÓrGÃo EXPEd.: 5. NaSciMENTo: 6. cPf:

7. ENdErEÇo:
8. Bairro: 9. cEP.: 10. MUNicÍPio dE NaSciMENTo:
11. foNE: 12. E-Mail:

13. EScolaridadE:
(  ) ENSiNo fUNd (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) ENSiNo MÉdio (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo

(  ) ENSiNo SUP. ( ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) GradUaÇÃo: _________________________

14. PÓS-GradUaÇÃo:

15. NEcESSiTa dE aTENdiMENTo ESPEcial:
( ) SiM  ( ) NÃo

QUal: ____________________

16. carGo/fUNÇÃo: 17. MaT. fUNcioNal: 18. local dE loTaÇÃo:
19. daTa dE adMiSSÃo:

20. MUNicÍPio oNdE TraBalHa:
21. SiTUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfETiVo (  ) TEMPorário (  )carGo coMiSSioNado

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do cUrSo iNTrodUTÓrio Para aGENTE coMUNiTário dE 
SaÚdE, oferecido pela Escola Técnica do SUS “dr. Manuel ayres” – ET-
SUS/Pa.o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência 
no curso/capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação em lista 
de frequência, resguardando direito de apresentar atestado médico para 
justificar falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Município, _____ de __________________ de 2022.

               _____________________________  ____________________
Assinatura e carimbo da Chefia Imediata  Assinatura do Participante

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso

declaro que o (a) servidor (a) ___________________________________
__ do município de limoeiro do ajuru _________________________, tem 
disponibilidade para participar do curso introdutório para agente comu-
nitário de Saúde com liberação para cumprir a carga horária de 40 horas 
semanais.
Município, de _________________ de 2022.
________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.

aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor

a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o (a) Secretário (a) 
de Saúde do Município de limoeiro do ajuru celebram entre si o presen-
te TErMo dE coMProMiSSo que estabelece as condições que regerão a 
participação dos profissionais da área da Saúde para a realização do Curso 
introdutório para agente comunitário de Saúde.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Este Termo de Compromisso assegura o direito profissio-
nais da saúde, área de Educação Permanente, Atenção Primária, profissional da 
Educação ou do conselho/Usuário (controle Social), ofertado pela ETSUS/Pa;
cláUSUla SEGUNda: fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável 
em prover todas as facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso à internet, 
inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos da zona rural;
cláUSUla TErcEira: fica a Secretaria Municipal de Saúde ciente de que 
uma vez inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o mínimo 
de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, res-
guardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, do 
contrário fica impedido de receber o certificado no final do curso;
cláUSUla QUarTa: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a infra-
estrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município, _____ de _____________________ de 2022.
___________________________________________________
NoME do SEcrETário (a) MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 810702
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ “dr. MaNUeL aYres”

EDITAL DE ABERTURA Nº 018/2022 DE 07 DE JUNHO DE 2022
iNscriÇÕes Para o cUrso de QUaLiFicaÇÃo Para aGeNte 

coMUNitÁrio de saÚde (acs)
a diretora, Elizeth do Socorro da Silva Braga, da Escola Técnica do Sistema 
Único de Saúde do Pará “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria vinculada 
à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais, torna público as inscrições para o Curso de Qualificação para 
agente comunitário de Saúde (acS).
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 O presente Edital tem por objeto a realização do Curso de Qualificação 
para agente comunitário de Saúde (acS), o qual será destinado, priorita-
riamente para os agentes comunitários de saúde do município de limoeiro 
do ajuru da região de Saúde Tocantins do Estado do Pará.
2- do cUrso
2.1 O Curso de Qualificação para Agente de Comunitário de Saúde (ACS), 
tem carga horária de 400 horas, com duração de 05 (cinco) meses;
2.2 o curso terá 2 (duas) turmas, 1ª turma com 38 (trinta e oito) e 2ª 
turma com 37 (trina e sete) discentes cada;
2.3 as aulas acontecerão no município de limoeiro do ajuru, durante 01 
(uma) semana por mês, em horário integral de 08h as 12h e de 14h as 
18h, conforme articulado com o gestor;
2.4 o primeiro módulo do curso, para as 2 (duas) turmas, será realizado no perí-
odo de 27 de Junho a 01 de Julho de 2022 e os demais módulos (2º ao 5º) serão 
realizados conforme programação articulada com os gestores dos municípios;
2.5 o curso será preferencialmente na modalidade Presencial;
2.6 as aulas presencias acontecerão no município de limoeiro do ajuru, 
Polo da UfPa, na Tv. João Bamba, s/n (entre JK e Tv. antonio Moraes), em 
horário manhã/tarde de 08h às 12h e de 14h às 18h, conforme (anexo i).
3- dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1 Ter idade mínima de 18 anos;
3.1.2 Ser agente comunitário de Saúde do município;
3.1.3 Para os admitidos antes de 05 de Janeiro de 2018: ter ensino funda-
mental completo;
3.1.4 Para os admitidos depois de 05 de Janeiro de 2018: ter ensino médio 
completo, ou estar cursando;
3.1.5 Preferencialmente deverá estar exercendo suas funções no Sistema 
Único de Saúde – SUS.
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: www.saude.pa.gov.br;
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir de 08:00h do dia 08 de junho 
até as 17:00h do dia 24 de junho de 2022;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a Secretaria 
Escolar da ETSUS/Pa, situada à Travessa da Estrella, nº 2342 - Bairro: 
Marco, cEP 66080-471 ou para o e-mail: etsus.secretariaescolar@escola.
seduc.pa.gov.br;
4.5 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 cópia do rG;
4.6.4 cópia do cPf;
4.6.5 Cópia do certificado de conclusão da escolaridade exigida, emitido 
por instituição formadora, devidamente reconhecida pelo MEc;
4.6.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário ape-
nas 01 (um) documento do município de limoeiro do ajuru, da região de 
Saúde Tocantins do Estado do Pará.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 75 (setenta e cinco) vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no (anexo i) deste Edital;
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5.3 a oferta das vagas será destinada prioritariamente para o município de 
limoeiro do ajuru da região de Saúde Tocantins do Estado do Pará;
5.3 Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS/Pa poderá absorver 
demanda espontânea social;
5.4 realização do curso:

Mês turma Período
Junho e Julho 1 e 2 27/06 a 01/07/2022

os demais módulos (2º ao 5º) serão realizados conforme programação articulada com os gestores dos municípios.

6- das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste edital;
6.2 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso tiver usado do-
cumentos e/ou informações falsas;
6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
6.4 de acordo com o regimento interno da ETSUS/Pa, com base no artigo 
24 da LDB de 199, é critério para a certificação a frequência mínima de 
75% no curso das aulas teórico-prática;
6.5 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 07 de junho de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

turma Local de realização oferta de vagas Nº de vagas

Curso de Qualificação 
para agente comuni-

tário de Saúde

limoeiro do ajuru
Turma 1 e 2

Período do 1° Módulo:
27/06 a 01/07/2022

Horário:
08h às 12h e 14h às 18h

local:
UfPa (Polo)

Tv. João Bamba
(Entre JK e Tv. antonio Moraes) S/N

região de Saúde Tocantins
limoeiro do ajuru

Turma 1
38

Turma 2
37

Total: 75

* Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS, poderá absorver de-
manda espontânea.

aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1. NoMe: 2. seXo: M (  ) F (  )
3. c. idENTidadE: 4. ÓrGÃo EXPEd.: 5. NaSciMENTo: 6. cPf:

7. ENdErEÇo:
8. Bairro: 9. cEP.: 10. MUNicÍPio dE NaSciMENTo:
11. foNE: 12. E-Mail:

13. EScolaridadE:
(  ) ENSiNo fUNd (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) ENSiNo MÉdio (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo

(  ) ENSiNo SUP. ( ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) GradUaÇÃo: _________________________

14. PÓS-GradUaÇÃo:

15. NEcESSiTa dE aTENdiMENTo ESPEcial:
( ) SiM  ( ) NÃo

QUal: ____________________

16. carGo/fUNÇÃo: 17. MaT. fUNcioNal: 18. local dE loTaÇÃo:
19. daTa dE adMiSSÃo:

20. MUNicÍPio oNdE TraBalHa:
21. SiTUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfETiVo (  ) TEMPorário (  )carGo coMiSSioNado

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do cUrSo dE QUalificaÇÃo Para aGENTE coMUNiTário dE 
SaÚdE (acS), oferecido pela Escola Técnica do SUS “dr. Manuel ayres” – 
ETSUS/Pa.o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência 
no curso/capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação em lista 
de frequência, resguardando direito de apresentar atestado médico para 
justificar falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Município, _____ de __________________ de 2022.

              _____________________________ _____________________
Assinatura e carimbo da Chefia Imediata Assinatura do Participante

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso

declaro que o (a) servidor (a) _________________________________ 
lotado na atenção Básica do município _________________________ da 
região de Saúde Tocantins, tem disponibilidade para participar do curso de 
Qualificação para Agente Comunitário de Saúde (ACS), com liberação para 
cumprir a carga horária de 400 horas, com duração de 05 (cinco) meses.
Município, ____ de _____________ de 2022.
____________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.

aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor

a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o (a) Secretário (a) 
de Saúde do Município de __________________________ celebram entre 
si o presente TErMo dE coMProMiSSo que estabelece as condições que 
regerão a participação dos profissionais da área da Saúde para a realização 
do Curso de Qualificação para Agente Comunitário de Saúde (ACS).

cláUSUla PriMEira: Este Termo de compromisso assegura o direito profissio-
nais da saúde, área de Educação Permanente, Atenção Primária, profissional da 
Educação ou do conselho/Usuário (controle Social), ofertado pela ETSUS/Pa;
cláUSUla SEGUNda: fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável 
em prover todas as facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso à internet, 
inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos da zona rural;
cláUSUla TErcEira: fica a Secretaria Municipal de Saúde ciente de que 
uma vez inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o mínimo 
de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, res-
guardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, do 
contrário fica impedido de receber o certificado no final do curso;
cláUSUla QUarTa: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a infra-
estrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município, _____ de ________________ de 2022.
_______________________________________________
NoME do SEcrETário (a) MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 810758

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato

Nº DO CONTRATO: 17/LACEN/2022
ProcESSo: 1322845/2021
ModalidadE:iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo nº 02/lacEN /2022
coNTraTada: PlaSTlaBor lTda.
cNPJ: 31.864.051/0001-95
oBJETo: aquisição de iSUMoS: para análises microbiológicas de amostras 
de água, alimentos e medicamentos- (cEPaS)
ViGÊNcia:02/06/2022 a 02/06/2023
Valor da iNEXiGiBilidadE: r$18.310,00
data da assinatura:02/06/22
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 810258
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº. 346 DE 07 DE JUNHO DE 2022
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.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) JaNETE Maria BriGido SEri-
QUE matrícula 722960-1 cargo de daTiloGrafo com lotação no (a) caPS 
icoaraci 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
17.06.2012 a 16.06.2015.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 31.05.22 a 29.06.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810267
PORTARIA Nº. 347 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Marcia criSTiNa cardoSo da 
SilVa matrícula 54194595-1 cargo de aGENTE dE PorTaria com lotação 
no (a) 1°crS/ccdQ 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 17.03.2017 a 16.03.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 06.06.2022 a 05.07.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810296
PORTARIA Nº. 342 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
  dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SolaNGE do Socorro dE SoU-
Za laMEira matrícula 57188561-2 cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM 
com lotação no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 03.10.2013 a 02.10.2016.
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aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 04.07.2022 a 02.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810210
PORTARIA Nº. 344 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) MariaNa BarrEira MENdoNÇa matrícula 
5903321-1 cargo de PSicoloGa com lotação no (a) UrE Mia 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 17.12.2018 a 16.12.2021.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 04.07.2022 a 02.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810228
PORTARIA Nº. 343 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
  coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Marcia aNdrEa da SilVa Mar-
TiNS matrícula 5794323-2 cargo de farMacEUTico BioQUiMico com lo-
tação no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 20.04.2017 a 19.04.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 04.07.2022 a 02.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810221
PORTARIA Nº. 345 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) rodolfo GoMES do NaSciMENTo matrícula 
5888901-1 cargo de fiSioTEraPEUTa com lotação no (a) UrE Mia 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 29.03.2017 a 28.03.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 04.07.2022 a 02.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810245
PORTARIA Nº. 355 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) ValEria NUNES do aMaral Bar-
roS matrícula 57191063-1 cargo de NUTricioNiSTa com lotação no (a) 
1°crS/ccdQ 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
16.10.2016 a 15.10.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 04.07.2022 a 02.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810601
PORTARIA Nº. 353 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
  coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) caETaNo da ProVidENcia SaNToS diNiZ, 
matrícula 55586855-3 cargo de PSicoloGo regime jurídico de Estatutário 
Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) cS Marco, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 20.05.2011 a 19.05.2014.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.08.2022 a 29.09.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810424
PORTARIA Nº. 352 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) riTa dE caSSia fEiToSa fEr-
rEira matrícula 57191063-1 cargo de ENfErMEiro com lotação no (a) 
caPS icoaraci 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
22.10.2016 a 21.10.2019.

aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 04.07.2022 a 02.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810407
PORTARIA Nº. 354 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) ValdiJaNE coSTa dE aNdradE, 
matrícula 57200376-1 cargo de NUTricioNiSTa regime jurídico de Esta-
tutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) cS Marco, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 23.07.2014 a 22.07.2017.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 18.07.2022 a 15.09.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810429
PORTARIA Nº. 348 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) MarilETi coNcEiÇÃo SaN Mar-
TiN MilHoMEM matrícula 57205210-1 cargo de TEcNico dE ENfErMa-
GEM com lotação no (a) 1°crS/ccdQ 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 17.10.2014 a 16.10.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 20.06.2022 a 19.07.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810332
PORTARIA Nº. 349 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) NEiSE WaNia dE MElo BriTo 
MoraES matrícula 57198173-1 cargo de NUTricioNiSTa com lotação no 
(a) UrE MarcElo caNdia 01 (um) mês de licença Prêmio, corresponden-
te ao triênio 30.06.2019 a 02.02.2022.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.07.2022 a 30.07.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810387
PORTARIA Nº. 350 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) JoSiclEidE PErEira rodriGUES diaS matrícula 
57191163-1 cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo com lotação no (a) UrE Mia 01 
(um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 05.11.2016 a 04.11.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 04.07.2022 a 02.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810393
PORTARIA Nº. 365 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) claUdia HEidiTMaNN, matrícula 
57174672-1 cargo de ENfErMEiro regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) 1°crS/ ccdQ, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 19.07.2015 a 18.07.2018.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.07.2022 a 29.08.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810768
PORTARIA Nº. 364 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) MariaNE lEa aGUiar da SilVa matrícula 57205673-
1 cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM com lotação no (a) caPS rENaScEr 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 17.10.2014 a 16.10.2017.
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aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.08.2022 a 13.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810720
PORTARIA Nº. 362 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei 
nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) EdilEUSa alcaNTara Go-
MES matrícula 57191063-1 cargo de ENfErMEiro com lotação no (a) 
1°crS/ccdQ 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
07.08.2014 a 06.08.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 04.07.2022 a 02.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810692
PORTARIA Nº. 363 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) Maria VaNErES BaTiSTa PiNHo matrícula 57207916-1 cargo de 
TEcNico dE ENfErMaGEM com lotação no (a) caPS rENaScEr 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 24.10.2014 a 23.10.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.07.2022 a 13.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810700
PORTARIA Nº. 356 DE 07 DE JUNHO DE 2022

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.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) iVocir JorGE VaSQUES SilVa, 
matrícula 82651-1 cargo de MÉdico VETEriNário regime jurídico de Es-
tatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) 1°crS, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.04.1980 a 31.03.1983.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.08.2022 a 29.09.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

PORTARIA Nº. 357 DE 07 DE JUNHO DE 2022
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.
  coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) iVocir JorGE VaSQUES SilVa, 
matrícula 82651-1 cargo de MÉdico VETEriNário regime jurídico de Es-
tatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) 1°crS, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.04.1983 a 31.03.1986.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 30.09.2022 a 28.11.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

PORTARIA Nº. 358 DE 07 DE JUNHO DE 2022
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.
  coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) iVocir JorGE VaSQUES SilVa, 
matrícula 82651-1 cargo de MÉdico VETEriNário regime jurídico de Es-
tatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) 1°crS, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.04.1986 a 31.03.1989.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 29.11.2022 a 27.01.2023 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

PORTARIA Nº. 359 DE 07 DE JUNHO DE 2022
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.
  coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) iVocir JorGE VaSQUES SilVa, 
matrícula 82651-1 cargo de MÉdico VETEriNário regime jurídico de Es-
tatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) 1°crS, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.04.1989 a 31.03.1992.

aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 28.01.2023 a 28.03.2023 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

PORTARIA Nº. 360 DE 07 DE JUNHO DE 2022
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.
  coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) iVocir JorGE VaSQUES SilVa, 
matrícula 82651-1 cargo de MÉdico VETEriNário regime jurídico de Es-
tatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) 1°crS, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.04.1992 a 31.03.1995.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 29.03.2023 a 27.05.2023 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

PORTARIA Nº. 361 DE 07 DE JUNHO DE 2022
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.
  coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) iVocir JorGE VaSQUES SilVa, 
matrícula 82651-1 cargo de MÉdico VETEriNário regime jurídico de Es-
tatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) 1°crS, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.04.1995 a 31.03.1998.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 28.05.2023 a 26.07.2023 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 07.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 810679
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria
.

PORTARIA  Nº 007 DE 06 DE JUNHO DE  2022
o diretor do 3º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas 
atribuições legais que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.519/2021 
– CCG de 30.09.2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.719 de 
01.10.2021, e coNSidEraNdo a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, 
inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, o contrato nº 003/2022 e os autos do Processo nº 2022/1277547 
e anexos;
r E S o l V E:
art. 1º - designar as servidoras EliaNa MaciEl da SilVa caValcaNTE, 
matrícula 5278074-3, como TiTUlar, e oSMariNa MENdES dE alMEida, 
matrícula 5145090-1, como SUPlENTE, ambas lotadas na divisão de con-
trole e Avaliação/3º CRS/SESPA, para acompanhar e fiscalizar o contrato 
abaixo, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando com-
provada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de paga-
mento, no âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários 
e previstos em lei;

coNtrato coNtratada oBJeto VaLor totaL ViGÊNcia

009/2022
aHcor coMÉrcio dE 

ProdUToS odoNTolÓGi-
coS lTda.

o objeto do presente contrato 
é a aquisição de MEioS 

aUXiliarES dE locoMoÇÃo, 
pela divisão de controle e 

avaliação/3º centro regional 
de Saúde/SESPa, conforme 

especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de re-
ferência, anexo do Edital. Este 
Termo de contrato vincula-se 

ao Edital do Pregão, identificado 
no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente 
de transcrição.

r$ 72.304,16 02/06/2022 a 
01/06/2023

art. 2º - revogam-se as disposições em contrário. Esta Portaria entra em 
vigor a partir da data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
dirETor do 3º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/caSTaNHal
PorT. Nº 1.519/2021 – ccG dE 30 dE SETEMBro dE 2021
MaTrÍcUla 5912309/2

Protocolo: 810731
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coNtrato
.

CONTRATO Nº 009/3ºCRS/SESPA/2022 – PROCESSO 
Nº 2022/103682

objeto: aquisição de MEioS aUXiliarES dE locoMoÇÃo, pela divisão de 
controle e avaliação/3º centro regional de Saúde/SESPa, conforme espe-
cificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do 
Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado 
no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

iTEM dEScriÇÃo/
ESPEcificaÇÃo

idENTificaÇÃo 
cÓd. SiMaS aPrES. QUaNTi-

dadE Valor ToTal

1
andador de alumínio, dobrável, capacidade 

de peso 130kg; Marca: MoNTSSErraT. fabri-
cante: MoNTSSEraT. Procedência: NacioNal;

180095-7 UNd. 03 r$ 679,90

2
Bengala de alumínio com regulagem; Marca: 
MoNTSSErraT. fabricante: MoNTSSEraT. 

Procedência: NacioNal;
134433-1 UNd. 03 r$ 338,90

3

cadeira de banho com rodas dobráveis em 
alumínio aeronáutico de resistência, com 

braços removíveis e pés articuláveis, largura 
do assento 40cm e capacidade para 90 kg; 

Marca: caroNE. fabricante: caroNE. Proce-
dência: NacioNal;

182826-6 UNd. 20 r$ 12.800,00

4

Cadeira de rodas simples, pneus infláveis 
cdS, fabricada em aço carbono com assento e 
encosto em nylon e dobrável, com capacidade 
de 90kg; Marca: caroNE. fabricante: caro-

NE. Procedência: NacioNal;

106041-4 UNd. 70 r$ 57.278,06

5
Muleta axilar de alumínio, reajustável, resis-
tência 130kg; Marca: caroNE. fabricante: 

caroNE. Procedência: NacioNal;
221707-4 UNd. 03 r$ 619,60

6
Muleta axilar de alumínio, reajustável, 

tamanho médio. Marca: caroNE. fabricante: 
caroNE. Procedência: NacioNal.

183779-6 UNd. 03 r$ 587,70

data de assinatura: 02/06/2022.
Vigência: 02/06/2022 a 01/06/2023.
o valor: r$ 72.304,16 (setenta e dois mil, trezentos e quatro reais e dezesseis centavos).
dotação orçamentária:
fonte: 0103000000
Programas de Trabalho: 10302150782870000
Elementos de despesa: 339032
Pi: 1040008287c
PTrES: 9082872
aÇÃo: 233850
coNTraTada: aHcor coMÉrcio dE ProdUToS odoNTolÓGicoS lTda. 
| cNPJ: 37.556.213/0001-04
ordENador: Mário MoraES cHErMoNT filHo – diretor regional/3º 
crS/SESPa – PorTaria Nº 1.519/2021-ccG de 30 de setembro de 2021 
– Matrícula: 5912309/2.

Protocolo: 810194

diÁria

 PORTARIAS Nº 614 DE DIÁRIAS DE 07/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Servidor virá do 4º crs/capanema para o município de castanhal 
prestar assessoramento a nova equipe de licitação na realização dos seus  
primeiros  pregões Eletronicos .
origem: capanema –Pa.
destino: castanhal/ Pa.  / Período: 13 a 15 /06/2022
Servidor: Edinei da Silva costa cargo: ag. administrativo cPf-
702.517.462.91 mat. 54180767/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 810178
 PORTARIAS Nº 615 DE DIÁRIAS DE 07/06/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Servidor virá do 4º crs/capanema para o município de castanhal 
prestar assessoramento a nova equipe de licitação na realização dos seus  
primeiros  pregões Eletronicos .
origem: capanema –Pa.
destino: castanhal/ Pa.  / Período: 20 a 22 /06/2022
Servidor: Edinei da Silva costa cargo: ag. administrativo cPf-
702.517.462.91 mat. 54180767/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 810183
 PORTARIAS Nº 617 DE DIÁRIAS DE 07/06/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Participar do Seminário de Qualificação do Desempenho na AP-
S-Pará.
origem: castanhal –Pa.
destino: Belém / Pa.  / Período: 14 e 15 /06/2022
Servidor: andréia ferreira dos Santos Botelho crago: fonoaudiologia  cPf- 
603.856.692.91 mat.57197210
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 810235

 PORTARIAS Nº 618 DE DIÁRIAS DE 07/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidora que irá participar do Seminário de Qualifica-
ção do desempenho na aPS-Pará.
origem: castanhal –Pa.
destino: Belém / Pa.  / Período: 14 /06/2022
Servidor: francisco Paulo da Silva costa cargo: motorista cPf- 
036.584.732.15 mat.5149290/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 810239
PORTARIAS Nº 619 DE DIÁRIAS DE 07/06/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidora que irá participar do Seminário de Qualifica-
ção do desempenho na aPS-Pará.
origem: castanhal –Pa.
destino: Belém / Pa.  / Período: 15  /06/2022
Servidor: Vítor Jorge fernandes Pereira cargo: motorista cPf- 
173.260.952.72 mat. 1086516
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 810242
 PORTARIAS Nº 616 DE DIÁRIAS DE 07/06/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar treinamento para os microscopista de base em malária 
chagas e filariose no município de Maracanã.
origem: castanhal –Pa.
destino: Maracanã / Pa.  / Período: 13 a 17 /06/2022
Servidor: luiz Vieira da costa cargo: Tec. de laboratório cPf- 
212.423.722.53 mat.0505198
Nazaré Machado da Silva cargo: tec. de laboratório cPf- 096.595.872.87 
mat. 91596/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 810219
 PORTARIAS Nº 620 DE DIÁRIAS DE 07/06/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: resolver assuntos administrativo jinto ao 3º crS /SESPa, refe-
rente aos pacientes internos e abrigados desta unidade de Saúde.
origem: castanhal –Pa.
destino: castanhal / Pa.  / Período: 15 /06/2022
Servidor: lúcia Eline Pontes coelho crago cargo : comissionado cPf-
634.145.702.20 mat.+5964008/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 810269
 PORTARIAS Nº 621 DE DIÁRIAS DE 07/06/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: resolver assuntos administrativo jinto ao 3º crS /SESPa, refe-
rente aos pacientes internos e abrigados desta unidade de Saúde.
origem: castanhal –Pa.
destino: castanhal / Pa.  / Período: 22 /06/2022
Servidor: lúcia Eline Pontes coelho crago cargo : comissionado cPf-
634.145.702.20 mat.+5964008/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 810272
 PortariAS Nº 622 DE DIÁRIAS DE 07/06/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: resolver assuntos administrativo jinto ao 3º crS /SESPa, refe-
rente aos pacientes internos e abrigados desta unidade de Saúde.
origem: castanhal –Pa.
destino: castanhal / Pa.  / Período: 29 /06/2022
Servidor: lúcia Eline Pontes coelho crago cargo : comissionado cPf-
634.145.702.20 mat.+5964008/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 810274
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 118 DE 03/06/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: acoMPaNHar coordENaÇÃo ESTadUal dE SaÚdE do ado-
lEScENTE E JoVEM-cESaJ E MoBiliZar oS MUNicÍPioS Na aÇÃo dE 
caPaciTaÇÃo E MoNiToraMENTo Na rEGiÃo METroPoliTaNa iii.
PErÍodo: 06 a 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS-Pa
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
rEGiNa coEli alEXaNdrE E SilVa 913831 odoNToloGa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 810177
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 048 DE 07 DE JUNHO DE 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar a servidora adriaNa dUarTE cUNHa, cargo: agente adminis-
trativo, Matrícula: 54191342/1, para responder pela Chefia da Divisão Ad-
ministrativa financeira- daf, de 09/06/2022 a 22/06/2022, por motivo 
do titular estar respondendo pela direção do 7ºcrS, sem ônus para a 
administração pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 810498

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA: 229  DE 07 DE JUNHO DE 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor Matrícula
riTa dE cáSSia PaMPloNa BElTrÃo – TÉcNica dE SaÚdE PÚBlica –
Mat. 5082250/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000 339033 160,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Santa cruz do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 810278
Portaria: 233 de 07 de JUNHo de 2022

Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
MiGUEl SaNToS loBaTo rodriGUES  -GUarda dE ENdEMiaS – Mat. 
0502499
Programa de Trabalho fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000  339033 1.440,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de afuá.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 810326

.

.

diÁria
.

Portaria N° 230 de 07 de JUNHo de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 19 diárias e meia Valor: r$ 4.628,91
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 13/06/2022 a 02/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
50822501 / riTa dE caSSia PaMPloNa BElTrÃo / 207.271.602-06
oBJETiVo: a ação tem como objetivo a implementação de ações de vigi-
lância, tratamento coletivo e educação em saúde para as geo-helmintiiases 
e esquistossomoses.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 231 de 07 de JUNHo de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 14/06/2022 a 25/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
502499 / MiGUEl SaNToS loBaTo rodriGUES / 252.674.692-20
oBJETiVo: levantamento Entomológico, captura de flEBoToMÍNEo 
(transmissor de lEiSHMaNioSE Tegumentar e Visceral), nos Bairros: cEN-
Tro E caPiMariNHo.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 232 de 07 de JUNHo de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 14/06/2022 a 25/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0502627 / EdSoN riBEiro da SilVa / 199.376.522-00
oBJETiVo: levantamento Entomológico, captura de flEBoToMÍNEo 
(transmissor de lEiSHMaNioSE Tegumentar e Visceral), nos Bairros: cEN-
Tro E caPiMariNHo.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 810281

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNar serVidor N° 43/2022, 
07 de Junho de 2022.

a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, usando das 
atribuições legais,
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal de contrato os servidores, Alan kelven de Lima, Matri-
cula 5897270/1, cargo: agente administrativo e suplente: irley Monteiro 
araújo, Matricula 5901807/1, cargo: analista de Sistema., celebrado com 
a empresa PaZ coMErcio dE SUPriMENToS dE iNforMaTica lTda, pro-
cesso 2022/130151 que tem como objeto:
contratação de empresa para fornecimento de recarga e aquisição de to-
ner de forma parcelada conforme a necessidade do Órgão, para abaste-
cimento das impressoras pertencentes ao 9ºcrS/SESPa e sua divisões 
de abrangência por um período de 6 meses decorrente do ano de 2022, 
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência 
e cláusula terceira deste contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9°crS.

Protocolo: 810353

.

.

diÁria
.

diÁrias
PORTARIA Nº 171 DE 01 DE JUNHO DE 2022.

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar ações de acompanhamento, monitoramento e avalia-
ção das medidas que estão sendo implementadas tanto a nível ambulato-
rial quanto hospitalar. apoiar, assessorar e orientar quanto aos serviços em 
regulação e capacitar os servidores do Setor de regulação em sistema de 
regulação
origem: Santarém/Pa-Brasil]
destino: alenquer/Pa – Brasil.
Período: 20/06/2022 a 24/06/2022 / N° de diária: 4½ (quatro diárias e meia)
Servidores:
lucinelma flora de abreu Mota
cPf:323.784.162-53.
Matricula: 57190986/1.
cargo: Enfermeira.
regiane Gomes da Mota
cPf: 653.531.612-20
Matrícula: 5901469
cargo: Técnica em Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 810201
diÁrias

PORTARIA Nº 172 DE 02 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar orientações para a Gestão Municipal sobre o sistema de 
planejamento digiSUS Gestor, referente ao Plano Plurianual 2022 a 2025, 
além das ferramentas de planejamento 2018 a 2021 e capacitação para 
o conselho Municipal de Saúde para apreciação e deliberação no sistema 
diGiSUS.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: curuá / Pa – Brasil
Período: 27/06/2022 a 01/07/2022 / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Elaine cristina araújo dos Santos
cPf: 637.269.632-00
Matrícula: 73504347
cargo: Técnico de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 810236
diÁrias

PORTARIA Nº170 DE 03 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar monitoramento nos serviços (Hospital Municipal, cTa, 
UBSs, SEMSA) que recebem Teste Rápido de HIV, Sífilis, Hepatite B e C e 
na oportunidade reinstalação do Si-cTa, monitoramento do SicloM ge-
rencial para um melhor controle dos antirretrovirais dispensados ao muni-
cípio e outros serviços que se fizerem necessários.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/ Pa – Brasil
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Período: 13/06/2022 a 17/06/2021  N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
Servidor:
Marlon Bruno chaves Marinho
cPf: 780.047.992-72
Matrícula: 57191639/2
cargo: Técnico de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 810152

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 004/2022.

ProcESSo Nº: 2022 / 130151
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de recarga e aquisi-
ção de toner de forma parcelada conforme a necessidade do Órgão, para 
abastecimento das impressoras pertencentes ao 9ºcrS/SESPa e sua di-
visões de abrangência por um período de 6 meses decorrente do ano de 
2022, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Re-
ferência e cláusula terceira deste contrato..
coNTraTaNTE: 9º centro regional de Saúde da Secretaria de Saúde Públi-
ca do Estado do Pará-9ºcrS/SESPa. cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: Paz comercio de Suprimentos de informatica ltda cNPJ
32.607.532/0001-88
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo i e ii.
Valor: r$ 17.125,00 (dezessete mil cento e vinte e cinco reais)
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 30/11/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908338
ElEMENTo dE dESPESa: 339030, 339039
foNTE: 0103000000
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 01/06/2022
ENdErEÇo do coNTraTado: Trav. Turiano Meira Nº936 - cEP: 68.010-060
Santarém– Pa
Santarém (Pa), 02 de Junho de 2022.
aline Nair liberal cunha
diretora de centro regional

Protocolo: 810351

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 135 DE 31 DE MAIO DE 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: Participar da reunião de elaboração do Projeto de Enfrentamento 
ao Trabalho infantil nas praias do Estado do Pará
 MUNiciPio: MaraBá/ Belém
 PEriodo: 07 a 10/06/2022
3/5 (Três diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
aNdrEZa ciNara criSTo aNdradE farmacêutica 5940382-1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 810240
PORTARIA Nº 136 DE 31 DE MAIO DE 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
Objetivo: Conduzindo veiculo oficial com a servidora da vigilância sanitária 
que irá participar da reunião de elaboração do Projeto de Enfrentamento 
ao Trabalho infantil nas praias do Estado do Pará
 MUNiciPio: MaraBá/ Belém
 PEriodo: 07 a 10/06/2022
3/5 (Três diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
aNToNio VicENTE da SilVa Motorista 498856

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 810253
PORTARIA Nº 143 DE 03 DE JUNHO DE 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 

de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
Objetivo: Participar da “Oficina de Planejamento em Saúde e Planejamento 
regional integrado”.
 MUNiciPio: MaraBá/ BElÉM
 PEriodo: 05 a 11/06/2022
(6/5 seis diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
JoEl corrEa doS SaNToS agente administrativo 57233238/1

lUZiENE alVES do NaSciMENTo agente administrativo 54192924/1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 810511
PORTARIA Nº 132 DE 31 DE MAIO DE 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
“objetivo:” realizar a coletar informações, documentos e realizar a escuta 
dos envolvidos nas ocorrências relatadas no processo de nº 2020/758059.
 MUNiciPio: MaraBá/ Nova ipixuna /e Jacundá
 PEriodo: 01/06/2022
(0/5 Meia diária )

serVidor carGo MatricULa
adilSoN MoraES BorGES ENfErMEiro 5960448/1

WEVErToN GUTEMBErGUE araUJo liMa aGENTE dE arTES PraTica 57209274/1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 810543
PORTARIA Nº 130 DE 30 DE MAIO DE 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
“objetivo: fazer uma avaliação e análise Técnica de documentação hos-
pitalares e posterior autorização de aiHS do hospital regional de Tucuruí
 MUNiciPio: MaraBá/ Tucuruí
 PEriodo: 06 a 11/06/2022
(5/5 cinco diária e meias)

serVidor carGo MatricULa

JoSÉ BErNardo rUfiNo dE MaToS Médico 5322537/1

ElENY rodriGUES GUiMaraES auxiliar de informática em Saúde 5113130/1

Maria roSália BriTo cardoSo odontóloga 5088640/1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 810619
PORTARIA Nº 133 DE 31 DE MAIO DE 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
“Objetivo:” Conduzindo veiculo oficial que irá conduzir servidores do 11º 
crS/SESPa que irá realizar a coletar informações, documentos e reali-
zar a escuta dos envolvidos nas ocorrências relatadas no processo de nº 
2020/758059.
 MUNiciPio: MaraBá/ Nova ipixuna /e Jacundá
 PEriodo: 01/06/2022
(0/5 Meia diária )

serVidor carGo MatricULa
NilToN fErrEira doS SaNToS Motorista 503484

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 810565
PORTARIA Nº 138 DE 01 DE JUNHO E 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
“Objetivo: Conduzindo veiculo oficial com os servidores da Doca que irá 
realizar uma avaliação e análise de documentos do Hospital regional de 
Tucuruí, conforme portaria 130.
MUNiciPio: MaraBá/ Tucuruí
 PEriodo: 06 a 11/06/2022
(5/5 cinco diária e meias)

serVidor carGo MatricULa
NilToN fErrEira doS SaNToS Motorista 503484

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 810641
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 315 DE 07 DE JUNHO DE 2022
Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Nome: divino de Sousa Espíndula.
cargo: chefe da divisão de Endemias.
Matrícula/Siape: 5960132-1.
cPf: 246.720.762-53.
Período: 13 a 29.06.2022.
Nº de diárias: 16,5 (dezesseis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Tucumã.
objetivo: dar apoio técnico e monitorar a capacitação de acE’s para o uso 
de tecnologia de aplicação de inseticidas.
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 810404
PORTARIA Nº 314 DE 07 DE JUNHO DE 2022

Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Período: 08 a 10.06.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte
objetivo: realizar reunião sobre a situação da Malária nos garimpos e aldeias.
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 810401
..

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 442/2022–GAB/DG/HOL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
designar as servidoras desta autarquia, GracilENE WaNZElEr Moia, en-
fermeira, matrícula: 8001378/1-Hol, e no seu impedimento, a servidora 
ViViaNE criSTiNY BEZErra doS rEiS dE fariaS, enfermeira, matrícula: 
5890434/1-Hol, ambas lotadas na divisão de Bloco cirúrgico do Hospital 
Ophir Loyola, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 074/2022 
– HOL, firmado com a empresa DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, cujo 
objeto é a aquisição de KiT coNTENdo 06 (SEiS) UNidadES dE lÂMPadaS 
HalÓGENa, no período de 12 (doze) meses. Processo nº 2021/907312.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 810198

errata

NO EXTRATO PUBLICADO NO DOE nº 33.749 DE 29 DE NOVEMBRO 
de 2018, QUE TraTa da PorTaria N° 899/2018 – GaB/dG/Hol dE 
21/11/2018, referente à licença Prêmio da servidora SHirlEY criSTiaNE 
SaNToS doS SaNToS.
oNde se LÊ:
referente ao 1° triênio, de 16/08/2013 a 15/08/2016.
Leia-se:
referente ao 1° triênio, de 15/08/2013 a 14/08/2016.

Protocolo: 810717

aViso de LicitaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°076/2022 – HoL

SRP Nº 041/2022
objeto: fornecimento de Medicamentos sujeito à controle Especial
data da abertura: 22/06/2022
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, 07 de junho de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 810681

oUtras MatÉrias
.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022

Processo nº. 2022/197.013
forNEcEdor: Biofar HoSPiTalar lTda
Valor Total: r$ 762,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos Multidose e outros de uso geral 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd VaLor UNitario
7 dEXaMETaZoNa creme Tópico (10G) BiSG 150 r$ 2,00
13 iPraTrÓPio 0,25 MG (20Ml) fr 280 r$ 1,65

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810246

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022

Processo nº. 2022/197.013
forNEcEdor: ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda
Valor Total: r$ 102.121,50
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos Multidose e outros de uso geral 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
5 colaGENaSE 1,2U/G (30G) TB 3750 r$ 22,45
14 lacTUloSE XaroPE (120Ml) fr 2100 r$ 8,54

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810250

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022

Processo nº. 2022/197.013
forNEcEdor: ProMEfarMa MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTala-
rES lTda
Valor Total: r$ 26.445,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos Multidose e outros de uso geral 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

9 HEMaToM - 10MG/G + 10MG/G + 50MG/G - 30G (SiMilar) Bio BiS 1500 r$ 17,63

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810275

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2021

Processo nº. 2021/657.818
forNEcEdor: BioTEcH iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE ProdUToS 
Para SaÚdE EirEli
Valor Total: r$ 7.560,00
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: aquisição de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd VaLor UNi-
tario

3 aGUlHa HiPodÉrMica coM diSPoSiTiVo dE SEGUraNÇa 13 X 4 
MM dEScarTáVEl UNd 36000 r$ 0,09

4 aGUlHa HiPodÉrMica coM diSPoSiTiVo dE SEGUraNÇa 25 X 6 
MM dEScarTáVEl UNd 2400 r$ 0,18

6 aGUlHa HiPodÉrMica coM diSPoSiTiVo dE SEGUraNÇa 25 X 7 
MM dEScarTáVEl UNd 15600 r$ 0,18

7 aGUlHa HiPodÉrMica coM diSPoSiTiVo dE SEGUraNÇa 25 X 8 
MM dEScarTáVEl UNd 6000 r$ 0,18

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810283

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2021

Processo nº. 2021/657.818
forNEcEdor: BoSToN SciENTific do BraSil lTda
Valor Total: r$ 18.000,00
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: aquisição de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd VaLor UNi-
tario

19 Kit de gastrostomia percutânea endoscópica com tubo de silicone 
bio-compatível 15 a 20 fr KiT 100 r$ 180,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810284
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2021

Processo nº. 2021/657.818
forNEcEdor: ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda
Valor Total: r$ 47.925,00
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: aquisição de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd VaLor UNi-
tario

12 dreno Jackson - Pratt UNd 300 r$ 159,75

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810286

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2021

Processo nº. 2021/657.818
forNEcEdor: criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo 
E EXPorTaÇÃo lTda
Valor Total: r$ 33.840,00
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: aquisição de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd VaLor UNitario

8 aGUlHa HiPodÉrMica coM diSPoSiTiVo dE SEGUraNÇa 
30 X 7 MM dEScarTáVEl UNd 6000 r$ 0,44

9 aGUlHa HiPodÉrMica coM diSPoSiTiVo dE SEGUraNÇa 
40 X 12 MM dEScarTáVEl UNd 80000 r$ 0,39

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810287

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022

Processo nº. 2022/197.013
forNEcEdor: PolYMEdH.EirEli
Valor Total: r$ 33.842,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos Multidose e outros de uso geral 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
1 acETilciSTEiNa 600 MG (5G) ENV 2000 r$ 1,14

4 clorEXidiNa Solução bucal 0,12% (1000Ml) Marca:-
cHlorclEar fr 550 r$ 21,84

8 diMETicoNa 75MG/Ml GoTaS (10Ml) Marca:lUBfEM fr 8500 r$ 2,30

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810273

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 - 
PreGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022

Processo nº. 2022/197.013
forNEcEdor: ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda EPP
Valor Total: r$ 23.740,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos Multidose e outros de uso geral 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd VaLor UNitario

15 lidocaiNa GElEia a 2% (30G), GEl ToP cX c/ 100 BG 
alX 30 G TB 5000 r$ 3,95

16 olEo MiNEral (100Ml) – cX c/ 48 UNd fr 1000 r$ 3,99

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810268

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022

Processo nº. 2022/197.013
forNEcEdor: M M loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda
Valor Total: r$ 23.328,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos Multidose e outros de uso geral 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd VaLor UNitario

18 VaSEliNa (30G) TB 2.700 r$ 8,64

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810266

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022

Processo nº. 2022/197.013
forNEcEdor: criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda
Valor Total: r$ 55.000,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023

oBJETo: fornecimento de Medicamentos Multidose e outros de uso geral 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd VaLor UNitario

10 conjunto Escova/ Esponja - embebida em 22ml de Glicona-
to de clorexidina a 2% UNd 25000 r$ 2,20

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810262

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2021

Processo nº. 2021/657.818
forNEcEdor: f. cardoSo & cia lTda
Valor Total: r$ 25.715,00
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: aquisição de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd VaLor UNitario

2 aGUlHa P/ aNESTESia raQUi, dEScarTáVEl, 27G X 3 1/2 
coM MaNdril UNd 1000 r$ 4,59

16 rEaNiMador MaNUal adUlTo (aMBÚ) UNd 25 r$ 125,00
18 SEriNGa dE PErda dE rESiSTÊNcia dE 7 Ml UNd 1.200 r$ 15,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810294

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2021

Processo nº. 2021/657.818
forNEcEdor: i.f.S. NaSciMENTo & cia lTda EPP - diSMEMBEl
Valor Total: r$ 1.000,00
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: aquisição de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd VaLor UNitario

5 aGUlHa HiPodÉrMica 25 X 1,2MM dEScarTáVEl, ESTÉ-
ril, EM aÇo iNÓX UNd 10000 r$ 0,10

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810298

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2021

Processo nº. 2021/657.818
forNEcEdor: MEdlEVENSoHN coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE Pro-
dUTo HoSPiTalarES lTda
Valor Total: r$ 11.000,00
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: aquisição de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd VaLor UNitario
13 lanceta para coleta de sangue capilar UNd 55000 r$ 0,20

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810300

PORTARIA Nº 444/2022 – GAB/DG/HOL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/622703 de 
20/05/2022.
rESolVE: 
diSTraTar, a pedido a partir de 01/06/2022, a servidora criSTiNa TE-
rEZa BriTo, Técnico de laboratório, matrícula nº 54193612/4, lotada no 
laboratório de Biologia Molecular, admitida sob o regime das leis comple-
mentares 007/91 e 77/2011 – Servidor Temporário
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 06 de junho de 2022. 
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 810317
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021 - 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2021
Processo nº. 2021/657.818
forNEcEdor: diaGNÓSTica BraSil coMÉrcio & SErViÇoS lTda
Valor Total: r$ 87.441,00
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: aquisição de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd VaLor UNitario

1 agulha p/ anestesia raqui, descartável, 25G X 3 1/2 com 
mandril UNd 1.500 r$ 4,19

14 Mascara cirurgica em 3 camadas em polipropileno UNd 670000 r$ 0,12

17 Seringa hipodermica descartavel de 60ml bico luer slip , 
sem agulha, em polipropileno, atóxico, apirogênico UNd 3500 r$ 2,52

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810292
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

Processo nº. 2021/675.983
forNEcEdor: Elfa MEdicaMENToS S.a.
Valor Total: r$ 56.000,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: aquisição de medicamentos gerais, excepcionais e contraste , 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
32 rocUroNio 10MG/Ml, c/ 5Ml, Sol. iNJ. 11,20 56.000,00 frc 5000 r$ 11,20

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810402

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

Processo nº. 2021/675.983
forNEcEdor: criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda
Valor Total: r$56.999,70
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: aquisição de medicamentos gerais, excepcionais e contraste , 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
4 ciSaTracUrio BESilaTo 2MG/Ml - aMP. X 5Ml aMP 2000 r$ 22,50
14 HEPariNa Sodica 5000Ui/0,25Ml, Sol. iNJ.,SUBcUTaNEa aMP 500 r$ 8,45
22 lidocaiNa 10% 50Ml SPraY frc 100 r$ 68,00
28 NiTroGlicEriNa 5MG/Ml 10Ml aMP 30 r$ 32,49

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810399

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

Processo nº. 2021/675.983
forNEcEdor: criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo 
E EXPorTaÇÃo lTda
Valor Total: r$ 94.500,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: aquisição de medicamentos gerais, excepcionais e contraste , 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
12 GlicoSE 50% 10Ml aMP 150.000 r$ 0,63

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810397

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

Processo nº. 2021/675.983
forNEcEdor: coNQUiSTa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalarES EirEli
Valor Total: r$ 6.400,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: aquisição de medicamentos gerais, excepcionais e contraste , 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
09 fiToMENadioNa coNcENTraÇÃo: 2,17 MG/ Ml aMP 2.500 r$ 2,56

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810395

eXtrato de ata de REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

Processo nº. 2021/675.983
forNEcEdor: f. cardoSo & cia lTda
Valor Total: r$ 16.018,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: aquisição de medicamentos gerais, excepcionais e contraste , 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
1 acETaZolaMida 250MG. cP 1200 r$ 0,49
11 GlicoSE 25% 10Ml aMP 5.000 r$ 0,61
23 loPEraMida 2MG cP 500 r$ 0,20
26 NifEdiPiNa 10MG cáPS 28.000 r$ 0,16
29 ParacETaMol 750 MG cP 30000 r$ 0,26

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810406

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

Processo nº. 2021/675.983
forNEcEdor: MEd cENTEr coMErcial lTda
Valor Total: r$ 228.500,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023

oBJETo: aquisição de medicamentos gerais, excepcionais e contraste , 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
13 HEPariNa Sod 5000Ui fraSco 5Ml (S) (i) - aP 1 aMP 10000 r$ 22,85

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810408

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

Processo nº. 2021/675.983
forNEcEdor: MEdilar iMPorTaÇÃo E diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS 
MÉdico HoSPiTalarES S/a.
Valor Total: r$ 265.000,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: aquisição de medicamentos gerais, excepcionais e contraste , 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
42 NorEPiNEfriNa 2 MG/Ml (4Ml) aMP 50000 r$ 5,30

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810410

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

Processo nº. 2021/675.983
forNEcEdor: rioBaHiafarMa coMErcio E diSTriBUiÇÃo dE Prod 
MEdicoS E coSMETicoS lTda
Valor Total: r$ 22.443,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: aquisição de medicamentos gerais, excepcionais e contraste , 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
19 iNSUliNa rEGUlar 100U/Ml (10Ml) fraSco aMPola. fa 300 18,49

34 SUcciNil coliNa 100MG fraSco/aMPola (SUXaME-
TÔNio). fa 1200 14,08

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810415

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

Processo nº. 2021/675.983
forNEcEdor: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
rES E oNcolÓGicoS lTda
Valor Total: r$158.256,00
data de assinatura: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 05/06/2023
oBJETo: aquisição de medicamentos gerais, excepcionais e contraste , 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
37 NoME coMErcial: ProGraf 1 MG cáPS 7.200 r$3,67
38 NoME coMErcial: ProGraf 5 MG cáPS 7.200 r$18,31

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810413

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Processo nº. 2022/180.530
forNEcEdor: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda
Valor Total: r$ 16.262,50
data de assinatura: 02/06/2022
ViGÊNcia: 02/06/2022 a 01/06/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos comprimidos de uso geral, con-
forme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
1 acido acETil Salicilico 100MG cP 2100 r$ 0,06
3 aloPUriNol 300MG cP 11600 r$ 0,40
6 aMiodaroNa 200MG cP 800 r$ 0,70
7 aNlodiPiNo 5 MG cP 6700 r$ 0,06
8 aTENolol 25MG cP 2400 r$ 0,08
17 cloPidoGrEl 75 MG cP 750 r$ 0,63
22 ENalaPril MalEaTo 20MG cP 600 r$ 0,11
25 fUroSEMida 40MG cP 5000 r$ 0,08
26 GliBENclaMida 5MG cP 1000 r$ 0,04
27 HidrocloroTiaZida 25MG cP 1500 r$ 0,04
31 loraTadiNa 10MG cP 4100 r$ 0,19
32 loSarTaN PoTaSSio 50MG cP 20000 r$ 0,09
39 PrEdNiSoNa 20MG cP 25500 r$ 0,23
41 ProMETaZiNa 25MG cP 900 r$ 0,23
42 ProPraNolol 40MG cP 2400 r$ 0,06
43 SiNVaSTaTiNa 20MG cP 4300 r$ 0,11
45 VarfariNa Sodica 5MG cP 150 r$ 0,24

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810343
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Processo nº. 2022/180.530
forNEcEdor: criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda
Valor Total: r$ 75.605,00
data de assinatura: 02/06/2022
ViGÊNcia: 02/06/2022 a 01/06/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos comprimidos de uso geral, con-
forme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
38 oNdaSETroN 8MG cP 126000 r$ 0,59
40 PrEdNiSoNa 5MG cP 11500 r$ 0,11

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810345

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Processo nº. 2022/180.530
forNEcEdor: f. cardoSo & cia lTda
Valor Total: r$ 6.950,00
data de assinatura: 02/06/2022
ViGÊNcia: 02/06/2022 a 01/06/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos comprimidos de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
2 acido folico 5MG - cX 500 co cP 1500 r$ 0,05
4 aMiNofiliNa 100MG - cX 500 co cP 500 r$ 0,12
9 aTENolol 50MG - cX 600 co cP 2500 r$ 0,09
10 BaclofENo10MG - cX 20 co cP 2600 r$ 0,30
11 BiSacodil 5MG - cX 20 dG cP 4200 r$ 0,20
12 BroMoPrida 10MG - cX 800 co cP 13500 r$ 0,24
13 caPToPril 25MG - cX 600 co cP 9000 r$ 0,05
14 caPToPril 50MG - cX 600 co cP 2500 r$ 0,10
19 diGoXiNa 0,25 MG - cX 30 co cP 600 r$ 0,25
33 METforMiNa 850MG - cX 200 co cP 3000 r$ 0,12
34 METforMiNa500MG - cX 400 co cP 1000 r$ 0,12
44 TENoXicaN 20MG - cX 10 co cP 800 r$ 0,50

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810346

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Processo nº. 2022/180.530
forNEcEdor: a J diSTriBUidora HoSPiTalar
Valor Total: r$ 19.868,00
data de assinatura: 02/06/2022
ViGÊNcia: 02/06/2022 a 01/06/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos comprimidos de uso geral, con-
forme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
15 carVEdilol 12,5 mg cP 1200 r$ 0,13
16 carVEdilol 3,125 mg cP 1200 r$ 0,14
18 dEXaMETaZoNa 4MG cP 32000 r$ 0,30
21 diPiroNa  Sodica 500MG cP 41000 r$ 0,13
23 ESPiroNolacToNa 100MG cP 800 r$ 1,00
24 ESPiroNolacToNa 25MG cP 3100 r$ 0,24
35 METildoPa 250MG cP 1000 r$ 0,43
36 METildoPa 500MG cP 2400 r$ 1,10

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810339

PORTARIA Nº 447/2022 – GAB/DG/HOL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
coNSidEraNdo a devida regularidade nas atividades de apuração, efetu-
adas pela comissão de Sindicância administrativa investigatória-Sai ins-
tituída pela PorTaria Nº 188/2022 – GaB/dG/Hol de 17/02/2022, que 
atuou nos autos do Processo nº 2022/130285 de 02/02/2022, e
coNSidEraNdo a conclusão do Parecer PS 44/2022 de 30/03/2022 da 
ProJUr, que se manifestou pela regularidade jurídico-formal da Sindicân-
cia administrativa investigatória-Sai, arquivando-se os autos, conforme 
deliberação da diretora Geral. 
rESolVE:
i – arquivar os autos do Processo nº 2022/130285 de 02/02/2022, uma 
vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que 
sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade. 
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 07 de junho de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 810666

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1
CONTRATO Nº 128/2020

data de assinatura: 02/06/2022
PaE Nº 2020/466441 - iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 004/2020/
fScMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 02/06/2022 a 01/06/2023, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal 
nº 8.666/93, cujo objeto é a prestação de Serviço Médico de Neurocirur-
gia Pediátrica para atendimento às crianças de maneira irrestrita, ampla e 
ilimitada do Sistema Único de Saúde - SUS, na fundação Santa casa de 
Misericórdia do Pará.
coNTraTada: SociEdadE dE NEUroloGia E NEUrocirUrGia da aMa-
ZÔNia-SoNNaM,
cNPJ/Mf n.º 07.113.316/0001-39
ENdErEÇo:av. Governador José Malcher, 168 sala 401, Bairro de Nazaré, 
Belém/Pa, cEP: 66.035-065, Telefone: (91) 3222-0047,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 810335

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 07/06/2022
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 101/2022 - PaE: 2022/367436
coNTraTada: dialiSE coMÉrcio E iMPorTaÇÃo lTda
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 810549

oUtras MatÉrias

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01022

Valor: r$17.500,00
data: 31/05/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM locaÇÃo dE 
ESPaÇo fÍSico, Para a rEaliZaÇÃo dE EVENToS
PaE nº 2022/2022/617163 - diSPENSa dE liciTaÇÃo: 056/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903900
coNTraTada: N a coSTa - rESTaUraNTES EirEli - PoMMEdor PaTio 
BElEM; cNPJ/Mf: 32.283.564/0001-75
ENdErEÇo: Tv. Padre Eutíquio nº 1128, loja EUc 34, Pavimento 03, lojas 
Visão, Bairro: Batista campos, Belém/Pa, cEP: 66.023-710;
TElEfoNE: (91) 3038-6589
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 810508
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2022/FSCMP

ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 005/2022 - 
fScMP, Processo nº 2021/988838, homologado, em 02/06/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura 
e eventual “aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE liMPEZa E HiGiENiZaÇÃo - 
SacoS PláSTicoS”, para suprir a necessidade desta fundação, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 02/06/2022 a 
02/06/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
 ENcarTE:

PiNHEiroS coMÉrcio EirEli, com sede em Belém/Pa, na rua dos Tamaios anexo a N°263 , Bairro Jurunas, cEP: 
66.025-540, Telefone: (091) 3223-1154, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 26.907.641/0001-18, e-mail:pinheiroscomércio@

hotmail.com
item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor unitário Valor total

1

Saco EM PláSTico, coM PicoTE, 
Para 5KG: BoBiNa c/ 500 UNi-

dadES, USo diVErSo, TaMaNHo 
35cM X 45cM.

alTaPlaST
 EMBalaGENS 

alTaPlaST
600 r$ 25,00 r$ 15.000,00

2

Saco EM PoliProPilENo TraNS-
ParENTE, criSTal, rESiSTEN-

TE,alTa dENSidadE, GraMaTUra 
dE 0,03 MicraS, caPacidadE 
Para500G, PacoTE coM 100 

UNidadES

araKEN PláS-
TicoS araKEN 

lTda
1500 r$ 1,87 r$ 28.050,00
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3

Saco EM PoliProPilENo TraNS-
ParENTE, criSTal, rESiSTEN-

TE,alTa dENSidadE, GraMaTUra 
dE 0,03 MicraS, caPacidadE 
Para 5KG, PacoTE coM 100 

UNidadES

araKEN
PláSTicoS 

araKEN lTda
11000 r$ 5,90 r$ 64.900,00

4

Saco EM PoliProPilENo TraNS-
ParENTE, criSTal, rESiSTEN-

TE,alTa dENSidadE, GraMaTUra 
dE 0,03 MicraS, caPacidadE 
Para 10KG, TaMaNHo 60cM X 

40cM, PacoTE coM 100 UNidadES.

araKEN
PláSTicoS 

araKEN lTda
4500 r$ 12,00 r$ 54.000,00

5

Saco EM PoliProPilENo TraNS-
ParENTE, criSTal, rESiSTEN-

TE,BaiXa dENSidadE, GraMaTUra 
dE 0,03 MicraS, caPacidadE 
Para 20 KG, PacoTE coM 100 

UNidadES.

araKEN
PláSTicoS 

araKEN lTda
3500 r$ 44,10 r$ 154.350,00

6

Saco EM PoliProPilENo TraNS-
ParENTE, criSTal, rESiSTEN-

TE,BaiXa dENSidadE, GraMaTUra 
dE 0,03 MicraS, caPacidadE 
Para 50 KG, PacoTE coM 100 

UNidadES

araKEN
PláSTicoS 

araKEN lTda
300 r$ 88,00 r$ 26.400,00

7

Saco EM PoliProPilENo 
TraNSParENTE, criSTal, 

rESiSTENTE,alTa dENSidadE, 
coM GraMaTUra dE 0,06 MicraS, 
caPacidadE Para 15 KG, TaMa-
NHo 45cM dE larGUra X 60cM 
dE coMPriMENTo, PacoTE coM 

100 UNidadES.

araKEN
PláSTicoS 

araKEN lTda
10.500 r$ 47,00 r$493.500,00

8

Saco EM PoliProPilENo TraNS-
ParENTE, criSTal, rESiSTEN-

TE,alTa dENSidadE, GraMaTUra 
dE 0,03 MicraS, caPacidadE 
Para 2KG, PacoTE coM 100 

UNidadES

araKEN
PláSTicoS 

araKEN lTda
8000 r$ 3,50 r$ 28.000,00

9
Saco EM PláSTico, Para laNcHE, 
cor BraNco lEiToSo, 19X14cM,-

PacoTE coM 1.000 UNidadES

araKEN
PláSTicoS 

araKEN lTda
300 r$ 14,30 r$ 4.290,00

 Valor ToTal r$ 868.490,00

ordENador rESPoNSáVEl : dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 810394

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01034

Valor: r$374.220,00
data: 03/06/2022
objeto: MaTErial dE coNSUMo para a aquisição de PaPEl ToalHa
PaE nº 2022/587555 - diSPENSa dE liciTaÇÃo: 059/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: ErGUE ENGENHaria E coMErcio dE ProdUToS dE Hi-
GiENE lTda; cNPJ/Mf: 34.625.186/0001-96
ENdErEÇo: rua João canuto nº 240-a, Bairro centro, ananindeua/Pa, 
cEP: 67.030-130; TElEfoNE: (91) 3321.1234
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 810357
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01036
Valor: r$55.230,00
data: 03/06/2022
objeto: MaTErial dE coNSUMo de PUlSEira dE idENTificaÇÃo
PaE nº 2022/591461 - diSPENSa dE liciTaÇÃo: 057/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000
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: 810426
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 807993, DIÁRIO OFICIAL 

Nº 34.994 DE 03/06/2022
oNde se LÊ: alfEMa doiS MErcaNTil cirUrGica lTda
Leia-se: rEGioNal BElÉM diSTriBUidora dE ProdUToS radiolÓGicoS lTda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 810475

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

errata
.

ERRATA À PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº. 051/2021 (DOE Nº 34.996 DE 06 DE JUNHO DE 2022

oNde se LÊ:
cláUSUla PriMEira: o presente termo aditivo tem por objeto o adita-
mento do contrato 051/2021 com aditivo de 25% (vinte e cinco por cen-
to) de quantitativo do objeto originário (MEdicaMENTo: aZiTroMiciNa 
50MG), mantendo os preços unitários do contrato vigente, nos termos da 
lei federal 8.666/93.
Leia-se:
cláUSUla PriMEira: o presente termo aditivo tem por objeto o adita-
mento do contrato 051/2021 com aditivo de 25% (vinte e cinco por cen-
to) de quantitativo do objeto originário (MEdicaMENTo: aZaTioPriNa 
50MG), mantendo os preços unitários do contrato vigente, nos termos da 
lei federal 8.666/93.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 07 de Junho de 2022
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 810507

.

.

coNtrato
.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2022 DECORRENTE DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 019/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 2022/116016.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: H dE f PirES SErViÇoS EirEli, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ sob o nº 18.655.861/0001-73 com sede na rod 
Mario coVaS N° 180 – Bairro coQUEiro – cEP: 66.650-000 – BElEM/
Pa, neste ato representada por seu representante legal HElEN dE faTiMa 
PirES, portador da cédula de identidade nº. 3054608 Pc/Pa, cPf/Mf sob 
o nº. 652.401.032-91, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o presente contrato tem por objeto a aQUiSiÇÃo dE caMi-
SaS BraNcaS, PrETaS, roSaS, aZUl, VErdE E laraNJa Para o HEMo-
cENTro coordENador, HEMocENTroS rEGioNaiS E HEMoNÚclEoS 
DA FUNDAÇÃO HEMOPA, de acordo com especificações que constam no 
termo de referência e anexos, partes integrantes deste.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo 12 meses contados da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso de acordo com a legisla-
ção que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através 
de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 E 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 E 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$205.300,00 (duzen-
tos e cinco mil trezentos reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável a servidora lucidéia lira de 
oliveira, Gerente do almoxarifado e Patrimônio da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 06 de junho de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Helen de fatima Pires - H dE f PirES SErViÇoS EirEli – contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 810500
EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2022 DECORRENTE DE 

disPeNsa de LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo 
Nº 2022/83283.

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: lifE laBoraTÓrio dE iNSUMoS farMacEUTicoS ES-
TÉrEiS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob 
o nº16.733.299/0001-23 com sede na rua Sergio Jungblut dieterich, 
900- Prédio 16-cEP: 91060-410, neste ato representada por seu repre-
sentante legal decio dos reis ribeiro, portador da cédula de identidade 
nº.8026155757, cPf/Mf sob o nº.377.353.300-49, doravante denominada 
coNTraTada.
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do oBJETo: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE SolUÇÃo 
crioProTETora com HidroXiETilaMido de baixo peso molecular a 
20%, que é utilizado para criopreservação de células tronco mobilizadas 
e coletadas por aférese
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo;
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150788790000 E 10302150782930000
fonte de recurso: 0269001022 E 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 9.480,00 (nove mil 
quatrocentos e oitenta reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxa-
rifado e Patrimônio, tendo como fiscal do contrato a servidora Ana Luísa 
langanke Pedroso Meireles, Médica, responsável Técnica do cPc.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 02 de junho de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
decio dos reis ribeiro - lifE laBoraTÓrio dE iNSUMoS farMacEUTi-
coS ESTÉrEiS lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 810495
EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2022 DECORRENTE DE 

disPeNsa de LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo 
Nº. 2021/1268448.

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: Pro MEd & coMErcio lTda - ME, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 06.160.236/0001-71 com sede na 
rua Jovino dinoa, 3888 - Beirol - Macapá/aP, neste ato representada por 
seu representante legal Wendell carlos Pereira correa, portador da cédula 
de identidade nº. 267678 PTc/ aP, cPf/Mf sob o nº.616.771.832-68, do-
ravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de “coNTrolE 
HEMaTolÓGico Bc- 3d Para coNTador HEMaTolÓGico Bc2800 MiN-
draY”, que é utilizado para aferir se o equipamento está fazendo as conta-
gens dentro dos padrões aceitáveis de qualidade, atendendo aos critérios 
da legislação vigente e às exigências para acreditação aaBB.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 1030215078879000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 27.971,76 (vinte e 
sete mil novecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxari-
fado e Patrimônio; tendo como fiscal a servidora ana luísa langanke Pe-
droso Meireles, médica, responsável técnica pelo centro de Processamento 
celular / cP
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 31 de maio de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Wendell carlos Pereira correa - Pro MEd & coMErcio lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 810481
EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2022 DECORRENTE DE 

disPeNsa de LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo 
Nº. 2021/958791.

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: Pro MEd & coMErcio lTda, inscrita no cPNJ: 
06.160.236/0001-71, localizada na rua Jovino dinoa, 3888, Beirol, Ma-
capá/Pa – cEP: 68.902-030 neste ato seus representantes legais WENdEll 
carloS PErEira corrEa, com carteira de identidade nº 267678 PTc/aP e 
cPf nº 616.771.832-68 e lUciNEidE iNacio fErrEira corrEa, com car-
teira de identidade nº 1903179 SEGUP-Go e cPf nº 332.271.101-30,dora-
vante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de empresa 
especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva, no coN-
Tador HEMaTolÓGico – Marca MiNdraY – ModElo Bc 2800 – NUME-
ro dE SÉriE 06104900, utilizado no cENTro ProcESSaMENTo cElUlar 

– CPC, conforme especificações arroladas neste contrato, no termo de re-
ferência e anexos, partes integrantes deste instrumento.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, conta-
dos da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível 
com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firma-
dos através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária a seguir:
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0103000000, 0261000000 e 0269001022
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 4.300,00 (quatro 
mil e trezentos reais).
do fiScal do coNTraTo: a execução do contrato será acompanhada e 
fiscalizada pela Gerência de Manutenção- GEMAN, da Fundação HEMOPA, 
representada pelo servidor Marcelo Victor Moura aranha, ao qual compe-
tirá acompanhar, controlar e avaliar a sua execução, atestar a efetividade 
da prestação dos serviços e dirimir as dúvidas que surgirem em seu curso
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 27 de maio de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante Wendell carlos Pereira correa - Pro MEd & coMErcio lTda 
- contratada
lucineide inacio ferreira correa - Pro MEd & coMErcio lTda – contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 810430
EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2022 DECORRENTE DE 

disPeNsa de LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo 
Nº 2021/1425502.

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: c. S. coSTa coMÉrcio E SErViÇoS, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 26.904.546/0001-60 com 
sede na TraV. SÃo roQUE, 568, cEP: 66810-020 cidades: BElÉM Uf: 
Pa, neste ato representada por seu representante legal ciNTia SilVa da 
coSTa, portador da cédula de identidade nº. 2910623, cPf/Mf sob o nº. 
57843252215, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para MaNUTENÇÃo corrETiVa (coM forNEciMENTo 
dE PEÇaS E SErViÇo dE MÃo ÓBra) da aMBUlÂNcia da fUNdaÇÃo 
cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará - HEMoPa, coN-
forME QUaNTidadES E ESPEcificaÇÕES coNSTaNTES NESTE TErMo 
dE rEfErÊNcia.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 04 (quatro) meses con-
tados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível 
com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firma-
dos através de termo aditivo;
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 3.390,00(três mil 
trezentos e noventa reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão e fiscalização 
do contrato o Servidor Jardel Nazareno Silva da cunha, responsável pela 
Gerência de Transporte – GETra, da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 25 de maio de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
cintia Silva da costa - c. S. coSTa coMÉrcio E SErViÇoS - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 810439

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°.131/2017 (REF. PROC. 
2022/570058)

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: o.S. SErViÇoS dE ViGilaNcia lTda, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ/MJ sob o n° 14.110.682/0001-08, com sede 
na Travessa Perebebuí, Nº 623 – Pedreira – cEP: 66.083-772 – Belém Pará, 
neste ato representada por seu representante legal José cloves rodrigues, 
brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador da 
carteira Nacional de Habilitação - cNH n°00149687398 - dETraN/Pa, rG 
n° 47287182 – SSP/cE, inscrito no cPr/Mf sob o n° 302.378.903-72, 
residente e domiciliado na av. Boaventura da Silva, n° 739, apt° 1501, 
Ed. Melk, Umarizal, cEP:66.055-090, Belém/Pa, doravante denominada 
simplesmente coNTraTada.
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oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 131/2017, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto ao acréscimo de 
01 (um) posto de serviço de vigilância armada para o hemocentro regional 
de castanhal, até a vigência do contrato 01/08/2022.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de Valor Total: 
r$88.889,76- (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta 
e seis centavos) – 3 MESES (PErÍodo JUNHo a aGoSTo)- com o Valor 
Mensal de r$29.629,92 (vinte e nove mil seiscentos e vinte e nove reais e 
noventa e dois centavos).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
Natureza da despesa: 339037
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103006361
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 26 de Maio de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
José cloves rodrigues - o.S. SErViÇoS dE ViGilaNcia lTda - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 810451
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 044/2019 (REF. PROC. 

2022/562852)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: EaSYTEcH SErViÇoS TÉcNicoS lTda inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº.17.232.997/0001-08, localizado a rua Senhora do carmo, 
72 – Jardim Bandeirantes-contagem-MG, cEP:32371-070, neste ato re-
presentada por seu representante legal, João Toledo Bastos, brasileiro, 
divorciado, portador do rG nº M- 3.077.564 portador do cPf sob o nº 
523.141.116-72, residente e domiciliado na rua Professora Bartira Mou-
rão, n°105, apto 601, Bairro Buritis, em Belo Horizonte/MG, cEP: 30.492-
025 doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 044/2019, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação 
de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 
21/07/2022 a 21/07/2023, e com reajuste pelo iPc fiPE de 11,30%.
Valor: o valor global do presente aditivo é de r$ 469.306,11 (quatrocen-
tos e sessenta e nove mil trezentos e seis reais e onze centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 31 de Maio de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
João Toledo Bastos - EaSYTEcH SErViÇoS TÉcNicoS lTda - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 810463
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 025/2021 (REF. PROC. 

2022/301815)
daS ParTES:
locaTária: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do 
Pará – HEMoPa
locador: fáBio GilSoN SoUZa BEZErra, brasileiro, portador do rG nº 
4366191 – SSP/Pa e cPf (Mf) nº 131394362-20 residente e domiciliado 
na cidade de castanhal-Pa, de ora em diante chamado simplesmente de 
locador
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 025/2021, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação 
de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de, 
13/05/2022 a 13/05/2023
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de 
r$175.125,60 (cento e setenta e cinco mil cento e vinte e cinco reais e 
sessenta centavos).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
Natureza da despesa: 339036
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 10 de Maio de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMo-
Pa- locatária
fábio Gilson Souza Bezerra - fáBio GilSoN SoUZa BEZErra – locador
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 810333

aViso de LicitaÇÃo
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 – HEMOPA
rePetiÇÃo dos iteNs Fracassados No Pe 43/2021

a presente licitação tem por objeto: aquisição de EQUiPaMENToS 
TÉcNicoS (câmaras e freezers) para a HEMorrEdE PÚBlica do ESTado 
do Pará, em repetição dos itens fracassados no PE 43/2021.
Edital disponível em:www.comprasgovernamentais.gov.br e www.
compraspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica:23/06/2022
local: www.gov.br/compras
Hora:09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho:10302150782930000, 10302150782880000 e 
10302150782890000
fonte de recurso: 0260000000, 0103000000 e 0301000000
Natureza de despesa: 449052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 810340

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 668 DE 07 DE JUNHO  DE  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 693152/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio dE caSTaNHal/Pa no dia 
02/06/2022.
JorGE Marcio GoMES da coSTa, cPf: 391775482-72, Motorista/GETra, 
MaT.: 5517672, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  07 de  Junho  de  2022.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 810478
PORTARIA Nº 667 DE 07 DE JUNHO  DE  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 690818/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  rE-
aliZar ViSiTa ao HEMocENTro rEGioNal  dE caSTaNHal/Pa no dia 
02/06/2022.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra, cPf: 229089192-49, Presi-
dente/PrESi, MaT.: 70007401, 1,0 diaria .
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  07 de  Junho de 2022  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 810473
PORTARIA Nº 666 DE 07 DE JUNHO  DE  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 683798/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  rE-
aliZar ViSiTa ao HEMocENTro rEGioNal  dE caSTaNHal/Pa no dia 
01/06/2022.
  PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra, cPf: 229089192-49, Presi-
dente/PrESi, MaT.: 70007401, 1,0 diaria .
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  07 de  Junho de 2022  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 810468

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria

Portaria N° 311, de 07 de JUNHo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a Servidora adriElE JUliaNa dUarTE dE MEdEiroS dE SoUZa, 
MATRÍCULA: 54190931, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 153/2022 – CRUZEL COMERCIAL LTDA
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OBJETO: Aquisição de Estetoscópio Adulto, Estetoscópio Infantil, Esfig-
momanômetro Adulto e Esfigmomanômetro Fixo de parede para uso para 
atender as unidades de internação, emergência cardiológica, emergência 
psiquiátrica, Unidades de Terapia intensiva, centro cirúrgico, Hemodinâ-
mica, Serviço de apoio diagnóstico e ambulatório da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
ViGÊNcia: início em 07/06/2022 e término em 06/06/2023.
ProcESSo: 2021/1147404
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico n° 61/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 810697

.

.

adMissÃo de serVidor

ato: 2711
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: aMaNda corrEa PirES
cPf: 973.765.732-72
carGo do SErVidor: TEraPEUTa coUPacioNal
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a lUciaNa SaNToS dE alcaN-
Tra através do processo nº 2021/845822, autorizado em 08.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2712
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: aMaNda MoNTEiro corrEa
cPf: 782.222.142-68
carGo do SErVidor: ENfErMEiro - TEraPia iNTENSiVa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a alESSaNdra dE NaZarE cor-
rEa dE carValHo através do processo nº 2021/870602, autorizado em 
02.09.2021, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2713
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 30.05.2022
SErVidor: carloS lENilSoN oliVEira dE SoUSa
cPf: 597.262.532-68
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM: EXPEriENcia EM TE-
raPia iNTENSiVa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 29.05.2023
contratação em caráter de substituição a SaMariTaNa aGUiar NaSci-
MENTo através do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2714
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 17.06.2022
SErVidor: claUdENicE fErrEira da SilVa
cPf: 894.072.702-97
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM: EXPEriENcia EM TE-
raPia iNTENSiVa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 16.06.2023
contratação em caráter de substituição a aNa criSTiNa ViNHaS dE liMa 
através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2715
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: cYNTHia criSTiNa SoarES da TriNdadE
cPf: 721.018.812-68
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM: EXPEriENcia EM cli-
Nica cirUrGica
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a MicHElE criSTiNa cUNHa No-
GUEira através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2716
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: dENiSE SaNTaNa rodriGUES oliVEira
cPf: 790.732.472-68
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM: EXPEriENcia EM TE-
raPia iNTENSiVa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a liliaN rEGiNa cHaVES TEiXEi-
ra através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2717
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: EliSaNGEla do Socorro SilVa NaSciMENTo
cPf: 431.639.552-15
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM: EXPEriENcia EM 
cENTral dE MaTErial ESTEriliZaÇÃo
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a dENiZE liMa MiraNda através 
do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2718
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: EVElYM criSTiNa da SilVa coElHo
cPf: 017.467.762-69
carGo do SErVidor: ENfErMEiro - PSiQUiaTria
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a Eraldo HENriQUE doS SaN-
ToS MorEira através do processo nº 2021/870602, autorizado em 
02.09.2021, não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ATO: 2719
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: JUcilEa daMaScENo doS SaNToS
cPf: 888.089.042-53
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM: EXPEriENcia EM cli-
Nica cirUEGica
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a aNGElica do Socorro loPES 
da SilVa através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2720
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: KEllY criSTiNa SaNToS dE oliVEira
cPf: 687.111.662-15
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM: EXPEriENcia EM TE-
raPia iNTENSiVa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a KEllY fErNaNda raMoS dE 
SoUZa através do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2721
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: liVia PaTricia da SilVa NaSciMENTo
cPf: 838.051.332-00
carGo do SErVidor: TEcNico dE EdUcaÇÃo fiSica
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a aNNY NaYara BarroS Gar-
cia através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2722
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: lUaNda caroliNa caMPoS dE caSTro
cPf: 004.787.082-62
carGo do SErVidor: TEraPEUTa coUPacioNal
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a BrUNo rafaEl BaTiSTa dE 
aTaidE através do processo nº 2021/845822, autorizado em 08.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2723
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 18.05.2022
SErVidor: lUiSa MoNTEiro dE araUJo
cPf: 966.918.242-53
carGo do SErVidor: aUXiliar adMiNiSTraTiVo
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 17.05.2023
contratação em caráter de substituição a oHaNNa MUrTa cardEl através 
do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2724
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 30.05.2022
SErVidor: MiGUEl GoNZaGa alMEida
cPf: 227.698.892-49
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM: EXPEriENcia EM TE-
raPia iNTENSiVa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 29.05.2023
contratação em caráter de substituição a odacY MarcElo rocHa foN-
SEca através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.



62  diário oficial Nº 35.000 Quarta-feira, 08 DE JUNHO DE 2022

ato: 2725
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: raiZa MoraiS rodriGUES
cPf: 000.371.892-12
carGo do SErVidor: TEraPEUTa coUPacioNal
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a roSiaNE aNGEliM da SilVa 
através do processo nº 2021/845822, autorizado em 08.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2726
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: rENaTa lEdo dE SoUZa fErNaNdES
cPf: 617.441.822-72
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM: EXPEriENcia EM TE-
raPia iNTENSiVa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a Maria criSTiNa dE SoUSa lo-
PES através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2727
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 13.05.2022
SErVidor: roNald MENdoNca
cPf: 684.553.482-91
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM – EXPEriÊNcia: TE-
raPia iNTENSiVa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 12.05.2023
contratação em caráter de substituição a carloS lENilSoN oliVEira dE 
SoUSa através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ato: 2728
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: roMENa da rocHa QUarESMa
cPf: 884.480.452-20
carGo do SErVidor: fiSioTEraPEUTa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a TarciSio aUGUSTo GoNcalVES 
NErY através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

ATO: 2729
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 25.05.2022
SErVidor: WalMilENa dE alMEida da coSTa
cPf: 003.006.822-39
carGo do SErVidor: TEcNico dE ENfErMaGEM: EXPEriENcia EM TE-
raPia iNTENSiVa
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 24.05.2023
contratação em caráter de substituição a daYViSoN MiGUEl SilVa fUr-
Tado através do processo nº 2021/870602, autorizado em 02.09.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário..
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
Presidente – fPEHcGV

Protocolo: 810418

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 322, de 03 de JUNHo 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:
dESiGNar o (a) servidor(a) Maria do PErPETUo Socorro SaNTiaGo 
SilVa NaSciMENTo – Mat. 351237/5 – chefe de Gabinete para respon-
der pela Chefia do Serviço de Administração de Pessoal - SEPES da fun-
dação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, a contar de 
01/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 810230

coNtrato
.

coNtrato N° 153/2022
Classificação do Objeto: Outros.
Objeto: Aquisição de Estetoscópio Adulto, Estetoscópio Infantil, Esfigmo-
manômetro Adulto e Esfigmomanômetro Fixo de parede para uso para 
atender as unidades de internação, emergência cardiológica, emergência 
psiquiátrica, Unidades de Terapia intensiva, centro cirúrgico, Hemodinâ-
mica, Serviço de apoio diagnóstico e ambulatório da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
Valor Total: r$27.590,00 (ViNTE E SETE Mil, QUiNHENToS E NoVENTa rEaiS).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 61/2022
data assinatura: 07/06/2022
Vigência: início em 07/06/2022 e término em 06/06/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0261, 0269, 0130 e suas respectivas subfontes e su-
perávits.
contratado:
Nome: crUZEl coMErcial lTda
Endereço: rUa MariNo fEliX, N° 256
SÃo PaUlo-SP
cEP: 02515-030
Telefone: (11)2768-4688/2305-0993
E-Mail: cruzel@cruzel.com.br
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 810690

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 99/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Stents e Balões para angioplastia coronária (Órteses, Próte-
ses e Materiais Especiais – oPME), em regime de antecipação, para aten-
der a necessidade de 12 (doze) meses, no Serviço de Hemodinâmica 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: 22/06/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 810330

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/FHCGV/2022
Processo nº 938903/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos 
para a central de Material e Esterilização da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

laVadora UlTraSSoNica Equipamento para limpeza de instrumentos 
e utensílios metálicos através da energia sônica Para canulados. Siste-
ma automático de dosagem de detergente. Um gerador produz sinais 
elétricos que são convertidos em vibrações mecânicas com frequência 

aproximada 40 Khz. Sistema automático programável para fases 
do processo. dotado de comando por Touch Screen ou membrana. 

Gabinete construído em aço inox aiSi 304, escovado, possui uma cuba 
polida de 35 litros ou superior. Tampo superior em aço inoxidável ou vi-
dro temperado. comando isolado do sistema de geração de ultrassom 
que evita a inibição de comunicação. dotado de sistema de drenagem, 
através de válvula solenoide controlada automaticamente e mecânico. 
Dotado de filtro de retenção de partículas proveniente do processo de 
canulados. dotado de controle de níveis para segurança de resistência 
e transdutores, operação e em caso de falha. conexão de para entrada 
de água quente e fria. dotado de ladrão localizado na cuba. Tempera-

tura de trabalho controlada da água de entrada quente de 60ºc ou fria. 
Sistema de entrada de água. Sistema de controle do nível do tanque 

localizado na área de manutenção. Potência ultrassônica de no mínimo 
1200W. Tensão 220V /60Hz. cesto interno dotado de no mínimo 8 

bicos de canulados com engates rápidos ...

01 r$39.000,00
 SaNdErS 
do BraSil 

lTda



diário oficial Nº 35.000   63Quarta-feira, 08 DE JUNHO DE 2022

2. 

TErModESiNfEcTadora dE UTENSÍlioS dE BarrEira: Para lavagem, 
enxague e desinfecção térmica automática de instrumentais, utensílios, 

vidrarias de laboratório, tubos e acessórios para anestesia, tubos de sucção 
e outros. devendo ter duas portas de fechamento e deslizamento vertical 

automático. Bandejas de lavagem e apoio inferior e braços giratórios deve-
rão acompanhar o equipamento. Possuir impressora para gerenciamento de 
cada ciclo. Volume da câmara de no mínimo 290 litros. Estrutura em perfil 
de aço inoxidável 304. câmara interna em aço inox aiSi-304, acabamento 

polido sanitário e iluminação interna através de lâmpada fluorescente. 
Possui fundo cônico para facilitar a drenagem e garantir que não haja 

resquícios dos materiais lavados. Bomba de circulação de água nas fases 
de lavagem, enxágüe e desinfecção térmica. injeção de água sobre pressão 
nas tubulações dos racks e nos braços rotativos. Sistema programável de 

dosagem para controle de injeção de detergentes enzimáticos através de 4 
bombas peristálticas. Sistema hidráulico com tubulações em aço inoxidável 

e válvulas em latão. Unidade de secagem, permitindo a secagem dos 
materiais e instrumentais através da circulação de ar quente filtrado no 
interior da câmara. deve prever uma turbina amplamente dimensionada 
para direcionamento do ar coletado do ambiente externo através de filtro 
absoluto tipo HEPa. ar aquecido através de trocador de calor, através de 

resistências elétricas. Tempo e a temperatura de secagem são programados 
por software ...

01 r$247.500,00

ViZaMEd 
iNdUSTria 

E coMErcio 
EirEli

3. 

GaBiNETE dE SEcaGEM: Equipamento de secagem para uso pós lavagem 
de tubos, mangueiras, instrumentos metálicos, vidros, borrachas, etc. 

com portas, câmara e corpo em aço inoxidável aiSi 304, com acabamento 
escovado. Conjunto da câmara deverá ser montado em estrutura de perfis 
reforçados, em aço inoxidável. Para uma perfeita circulação de ar quente 
e para que o ar tenha um fluxo adequado atingindo todas as camadas, 
a câmara deverá ser dotada de paredes com aberturas. Sistema deverá 

prever um pré filtro e filtro tipo HEPA na entrada do ar, e deverá garantir a 
circulação de ar limpo e aquecido. ciclos com aquecimento controlado por 

um determinado período e resfriamento. o aquecimento deverá ser feito por 
um grupo de resistências em aço inoxidável, posicionadas na parte superior 
do equipamento. controlador Eletrônico, deverá prever grande precisão de 
controle, com funções embutidas, ou seja, subida de temperatura por mo-
delo tipo “Pid” para evitar uma provável sobre temperatura. Segurança, o 

equipamento deverá possuir disjuntor motor. Um termostato mecânico deve-
rá proteger o circuito elétrico, evitando-se desta forma, que as resistências 
continuem ligadas e consequentemente sofram danos. o operador deverá 

ter opção para manutenção do funcionamento do motor por mais tempo, até 
a queda da temperatura à valores menores que o do patamar. deverá ainda 
estar equipada com chave geral para casos de emergência e ou até mesmo 
desligar o sistema. instalação inclusa. o fornecedor deve entregar com as 
qualificações de instalação e operação inclusas, de acordo com o recomen-

dado na rdc nº15/2012 da aNViSa e garantia de 1 ano.

01 r$ 64.400,00
 SaNdErS 
do BraSil 

lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 54/fHcGV/2022:
r$ 350.900,00 (Trezentos e cinquenta mil e novecentos reais)
Belém/Pa, 07 de junho de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 810484
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/FHCGV/2022

oBJETo: aquisição de 01 (um) Equipamento Balão intra-aórtico a ser utili-
zado nos pacientes para atender a demanda de atendimento das cirurgias 
cardíacas realizadas na Unidade coronariana adulta da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

Sistema permanente de assistência circulatória temporária para 
uso com cateter percutâneo de contra-pulsação aórtica- Bia 
(console balão intra-aórtico), para assistência a pacientes 

críticos, adultos e pediátricos, o qual utiliza o gás hélio como 
fonte de insuflação; tenha bateria integrada recarregável, fonte 
de alimentação com voltagem 110 ou 220V (padrão brasileiro); 
contendo cabos permanentes de eletrocardiograma, transdutor 
de pressão, fonte de alimentação de energia, bem como dispor 
de portabilidade para realizar transporte em uso com bateria 
para autonomia de no mínimo 2 (duas) horas.. Monitor cristal 
líquido com matriz ativa ou eletroluminescência colorido com 

indicação da curva de monitoração do EcG; Pressão interna do 
cateter; Capacidade de leitura de pressão por meio de fibra óp-
tica. capacidade para EcG com 12 derivações. Sincronismo au-
tomatizado. Inflação e desinflação automático. Disparo por meio 
do sinal do EcG, marcapasso a, v e a-v. ajuste de assistência ao 

paciente de no mínimo 1:1, 1:2, 1:3. Proteção contra disparo 
do desfibrilador. Alerta contra falhas de derivação. Remoção 
de condensação do sistema de gás hélio. impressora térmica 

com capacidade para imprimir dois canais simultâneos. Sistema 
de isolamento do paciente. acessórios: 02 cabos de EcG com 
proteção contra descarga de desfibrilador e interferência de 

bisturi elétrico; 02 cilindros de gás hélio recarregáveis; 01 do-
ppler ultrassônico; 01 conector de três vias e demais acessórios 
necessários para o funcionamento do equipamento. É imperativo 

que o console seja compatível com cateteres nos tamanhos 
pediátrico e adultos, compatível com cateteres Bia com sistema 
de fibra óptica e cateteres BIA convencionais; compatível com 

cateteres descartáveis de 25cc a 50cc.

01 r$ 393.750,00
GETiNGE do BraSil 

EQUiPaMENToS 
MEdicoS lTda.

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 85/fHcGV/2022:
r$ 393.750,00 (Trezentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais)
Belém/Pa, 07 de junho de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 810488
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/FHCGV/2022

Processo Nº 177531/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de fios e Materiais 
cirúrgicos para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. Poliglecaprone 25 3-0 70cm; ag. 1/2 – 3,0 
cm cilíndrica 312 cancelado por inexistência de proposta

2. Poliglecaprone 25 4-0 70cm; ag. 1/2 - 2,6 
cm cilíndrica 312  r$ 3.469,44

SiTE MEdica diSTriBUidora 
dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-

ToS HoSPiTalar lTda

3. Poliglecaprone 25 4-0 45 cm; ag. 3/8 - 
1,9cm cortante 312  r$ 3.397,68

SiTE MEdica diSTriBUidora 
dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-

ToS HoSPiTalar lTda

4. Poliglecaprone 4-0 70cm; ag. 1/2 - 1,5cm 
cilíndrica 1.200 r$ 17.868,00

SiTE MEdica diSTriBUidora 
dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-

ToS HoSPiTalar lTda

5. Poliglecaprone 5-0 70cm; ag. 1/2 - 1,5cm 
cilíndrica 528 r$ 5.897,76

SiTE MEdica diSTriBUidora 
dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-

ToS HoSPiTalar lTda

6. Poliglactina tecida ou similar 2-0,70 cm; ag 
1/2 - 2,5 cm, cilíndrico; gastrointestinal 600 r$ 5.490,00

SiTE MEdica diSTriBUidora 
dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-

ToS HoSPiTalar lTda

7. Poliglactina tecida ou similar 3-0,70 cm; ag 
3/8 - 3,0 cm, cilíndrico; gastrointestinal 600 r$ 4.896,00

SiTE MEdica diSTriBUidora 
dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-

ToS HoSPiTalar lTda

8. 
fio de marca passo temporário

 2-0 2x60; 2 ag. 1/2
 

2.592 r$ 114.999,99 ENdocENTEr coMErcial lTda

9. 
Hemostático absorvível de celulose e/ 
ou colágeno, tecida/trançada, medindo 

aproximadamente 10x20
3.000 r$ 597.600,00 ENdocENTEr coMErcial lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 77/fHcGV/2022:
r$ 753.618,87 (setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e dezoito 
reais e oitenta e sete centavos)
Belém/Pa, 07 de junho de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 810506
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 53/FHCGV/2022
Processo Nº 1398597/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de produtos para hemodiálise para atender a necessi-
dade de 12 (doze) meses no Serviço de Terapia renal Substitutiva (STrS) 
e no centro de Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl) da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNitÁrio VeNcedor

1. 

aGUlHa dE faV No 15 - agulha para 
punção arterial e venosa para procedimento 
de hemodiálise, dupla, com dispositivo de 
segurança para perfurocortantes, com ta-

manho da agulha de 25mm de comprimento 
tubo com 30 cm

9.000 r$ 2,38
BraSil cENTral co-

MErcio dE ProdUToS E 
SErVicoS EirEli

2. 

aGUlHa dE faV No 16- agulha para punção 
arterial e venosa para procedimento de 
hemodiálise, dupla, com dispositivo de 

segurança para perfurocortantes, com ta-
manho da agulha de 25mm de comprimento 

tubo com 30 cm
 

45.000 r$ 1,44
Bio MEd ProdUToS 

MEdicoS E HoSPiTala-
rES lTda

3. 

isolador de pressão - Em PVc, transparente, 
rígido, atóxico, com membrana hidrófoba 

com porosidade 0,2 micra, estéril.
 

54.000 cancelado no julgamento

4. removedor de curativos, frasco com aplica-
dor/borrifador com 100 ml 900 r$ 43,89 diSTriBUidora flaMEd 

HoSPiTalar EirEli

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 53/fHcGV/2022:
r$ 125.721,00 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e um reais).
Belém/Pa, 07 de junho de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 810514
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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 
aquisição eventual de Válvulas cardíacas, em regime de antecipação, com 
Medidor 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

26

VálVUla cardÍaca MEcÂNica MiTral: 
tamanho 31 ou 32mm: apresenta duplo 

folheto; com ângulos de abertura próximos 
a 85 graus.

20 r$ 5.200,00
GoldMEdic ProdUToS 
MEdicoS HoSPiTala-

rES EirEli

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 55/fHcGV/2022:
r$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).
Belém/Pa, 07 de junho de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 810456

.

.

oUtras MatÉrias
.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2022/FHCGV
ata de registro de Preços Nº 92/2022, 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: PG liMa coM EirEli-EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 23.493.764/0001-61, inscrição Estadual nº 
15.503.319-0, com sede na alameda das Mangueiras, n° 33, ianetama, 
cEP: 68.745-000, catanhal-Pa.
 

iteM descriÇÃo aPres QUaNt Marca/ Fa-
BricaNte

VaLor
UNitÁrio

VaLor
totaL

08

digliconato de clorexidina 0,5% (solu-
ção alcóolica),

antisséptico tópico para antissepsia 
de pele de

procedimentos invasivos e antissepsia 
do campo

operatório após degermação.

  fraSco 100 Ml 500 VicPHarMa r$12,10 r$6.050,00

 Valor ToTal: r$6.050,00
        

* o valor global estimado desta ata é r$6.050,00 (seis mil e cinquenta reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 810377
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2022/FHCGV
ata de registro de Preços Nº 130/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 115/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/300971, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 25/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de curativos industrializados para prevenção 
e tratamento de feridas e lesões por pressão, para atender a necessidade 
de 12 (doze) meses da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPHcGV).
EMPrESa: SMiTH & NEPHEW coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS 
lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
13.656.820/0004-20, inscrição Estadual nº 286.336.592.110, com sede 
na av. fagundes de oliveira, 538 – complemento: Mbigucci diadema Busi-
ness Park Modulo B21 – Piraporinha, diadema/SP, cEP: 09.950-300.
 

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

13

Curativo coberto com filme transparente e espuma 
de poliuretano, adesivo de silicone, com bordas 
delgadas e largas, formato anatômico, com alta 

capacidade de absorção e retenção, não aderente 
ao leito da ferida. Promove o controle do exudato. 

Tamanho 12x12cm (±5cm) aproximadamente.

700 UNd r$ 18,00 r$ 12.600,00

14

Curativo coberto com filme transparente e espuma 
de poliuretano, adesivo de silicone, com bordas del-
gadas e largas, formato anatômico, com alta capaci-
dade de absorção e retenção, não aderente ao leito 
da ferida. Promove o controle do exudato. Tamanho 

20x20cm (±5cm) (calcâneo) aproximadamente.

2.000 UNd r$ 58,00 r$ 116.000,00

15

Curativo coberto com filme transparente e espuma 
de poliuretano, adesivo de silicone, com bordas del-
gadas e largas, formato anatômico, com alta capaci-
dade de absorção e retenção, não aderente ao leito 
da ferida. Promove o controle do exudato. Tamanho 

20x23cm (±5cm) (sacro) aproximadamente.

2.000 UNd r$ 60,00 r$ 120.000,00

16

Curativo coberto com filme transparente e espuma 
de poliuretano, adesivo de silicone, com bordas del-
gadas e largas, formato anatômico, com alta capaci-
dade de absorção e retenção, não aderente ao leito 
da ferida. Promove o controle do exudato. Tamanho 

10 x 10 cm (±5cm) (sacro) aproximadamente

1.200 UNd r$ 30,00 r$ 36.000,00

Valor ToTal: r$ 284.600,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 284.600,00 (duzentos e oitenta 
e quatro mil e seiscentos reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 810709
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2022/FHCGV
ata de registro de Preços Nº 126/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 115/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/300971, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 25/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de curativos industrializados para prevenção 
e tratamento de feridas e lesões por pressão, para atender a necessidade 
de 12 (doze) meses da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPHcGV).
EMPrESa: coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda, pessoa jurídica de direi-
to privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 05.049.432/0001-00, inscrição Estadual nº 
15.111.990-2, com sede na Trav. castelo Branco, 2028, cEP: 66.063-000, Belém/Pa.

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

03
curativo de hidrocolóide estéril transparente com boa 
aderência e altamente flexível. Tamanho 10x10 cm 

aproximadamente.
2.000 UNd r$ 26,43 r$ 52.860,00

11
Dispositivo de fixação de extensões, tubos de drenagem 
de sistema fechado de sondas vesicais de demora, hipoa-

lergênico. Tamanho 10x4cm aproximadamente.
500 UNd r$ 14,49 r$ 7.245,00

Valor ToTal: r$ 60.105,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 60.105,00 (Sessenta mil, cento 
e cinco reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 810721
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2022/FHCGV
ata de registro de Preços Nº 124/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 115/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/300971, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 25/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de curativos industrializados para prevenção e trata-
mento de feridas e lesões por pressão, para atender a necessidade de 12 (doze) 
meses da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPHcGV).
EMPrESa: GoldMEd iMPorTaÇÃo dE ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
28.215.470/0001-91, inscrição Estadual nº 3006937.00-44, com sede na 
avenida Barão Homem de Melo, n° 4444, Bloco ii, Sala 601, Estoril, Belo 
Horizonte/MG, cEP: 30.494-270.

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

01
Hidrocolóide em gel composto de carboximetil-

celulose sódica, alginato de cálcio e sódio e água 
purificada. Tubo de 35g aproximadamente.

2.000 UNd r$ 12,00 r$ 24.000,00

06

fixador estéril para catéter periférico, transparen-
te semi impermeável, não oclusivo, com adesivo 
hipoalergênico, com recorte central para saída de 
equipos, tira extra para estabilização para fixação 

de cateteres adulto 6x7 cm aproximadamente.

38.000 UNd r$ 1,06 r$ 40.280,00

07
filme transparente em poliuretano, em rolo, não 
estéril, hipoalergênico, barreira bacteriana e viral. 

Tamanho 10x10cm aproximadamente.
1.500 UNd r$ 58,60 r$ 87.900,00

Valor do loTE: r$ 152.180,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 152.180,00 (cento e cinquenta e 
dois mil, cento e oitenta reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 810750
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2022/FHCGV
ata de registro de Preços Nº 125/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 115/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/300971, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 25/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de curativos industrializados para prevenção 
e tratamento de feridas e lesões por pressão, para atender a necessidade 
de 12 (doze) meses da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPHcGV).
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EMPrESa: diSTriBUidora HoSPiTalar raMoS E MENdoNÇa lTda 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
27.117.540/0001-06, inscrição Estadual nº 15.553.218-9, com sede na Tv. 
floriano Peixoto, n° 4170, Novo Estrela, castanhal/Pa, cEP: 68.743-760.
 

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

19

curativo de alginato de cálcio, derivado de algas 
marinhas com carboximetilcelulose, disposto em tiras 
entrelaçadas promove absorção vertical do exudato, 
forma um gel coeso e evita maceração de bordas. 

Tamanho 15x15 cm aproximadamente.

1.500 UNd r$ 39,00 r$ 58.500,00

Valor ToTal: r$ 58.500,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil 
e quinhentos reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 810698
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2022/FHCGV
ata de registro de Preços Nº 125/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 115/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/300971, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 25/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de curativos industrializados para prevenção 
e tratamento de feridas e lesões por pressão, para atender a necessidade 
de 12 (doze) meses da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPHcGV).
EMPrESa: MEdBraNdS coMÉrcio E diSTriBUidora EirEli - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 27.256.185/0001-
56, inscrição Estadual nº 536.082.580.113, com sede na rua lago azul, 
1905 – Jardim do lago, Pirassununga/SP, cEP: 13.633-135.
 

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

02

Solução oleosa composta por ácidos caprilico, 
capróico, linoleico, láurico, lecitina de soja, 

vitamina a e E. frasco em almotolia de 100ml 
aproximadamente.

2.000 fr 100ml r$ 4,86 r$ 9.720,00

Valor ToTal: r$ 9.720,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 9.720,00 (Nove mil, setecentos 
e vinte reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 810687
..

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

desiGNar FiscaL de coNtrato

Portaria N° 087 de 23 de Maio de 2022
a diretora do Hospital regional de cametá, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas pela PorTaria Nº 704/2021 – ccG de 06 de Maio de 
2021, publicado no doE nº 34.576 de 07 de Maio de 2021, considerando 
o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013
rESolVE: designar o Servidor licio lEal PiNHEiro Matricula: 5913112-
1 e seu suplente o servidor arliNdo coElHo EVErToN Matricula: 
54190694-1, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato: CONTRATO 
Nº 009/2022 PlENiTUdE - aSSiSTENcia TEcNica lTda, o presente con-
trato tem por objetivo a contratação de empresa especializada para insta-
lação de Sistema Suíte e demais serviços de manutenção em equipamento 
de raio X, no valor de r$ 6.000,00 (Seis mil reais)
, por um período de 90 (noventa) dias.
ViGÊNcia: Vigência do contrato: de 90 (noventa) dias, a contar da data 
de sua assinatura
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Elizete carvalho da Veiga
diretora do Hrc

Protocolo: 810144

coNtrato
.

contratante: HosPitaL reGioNaL de caMetÁ
contratada: PLeNitUde - assisteNcia tecNica Ltda
cNPJ: 83.323.238/0001-85
Modalidade: despensa de licitação n°. 009/2022 – Hrc/SESPa.
objeto: o presente contrato tem por objeto contratação de empresa espe-
cializada para instalação de Sistema Suíte e demais serviços de manuten-
ção em equipamento de raio X.

Valor Global: r$ 6.000,00 (Seis mil reais)
dotação orçamentária:  PTrES: 908288c, NaTUrEZa dE dESPESa: 3390-
39, foNTE: 0103000000, aÇÃo: 186978.
Vigência do contrato: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação

Protocolo: 810143

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 235 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
raUaNNY raVilla dE JESUS araÚJo – MaT. 5904513-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 17/05/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 810277
PORTARIA Nº 215 DE 30 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):
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, aGENTE dE SaÚdE
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 01 À 02/05/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

PORTARIA Nº 223 DE 31 DE MAIO DE 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao cdT diaGNÓSTico Por iMaGEM Na cidadE dE 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):
cHriSTiNa aQUiNo foNTENEllE – MaT. 5878233-4, ENfErMEira
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 04 À 05/05/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 810689

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022/HRS

PROCESSO PAE Nº 2022/256579
a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNoPoliS/SESPa, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento no inciso Vi, do art.43, da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores,
rESolVE:
HoMoloGar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 03/2022/HrS, do tipo Menor Preço por iTEM, destinado à contrata-
ção de empresa especializada para o fornecimento de GáS ENGarrafado 
(GáS liQUEfEiTo dE PETrolEo, EM BoTiJa dE 45 KG), com comodato 
de cilindros P45, visando atender, pelo período de 12 (doze) meses as 
necessidades do Setor de Nutrição e dietética (SNd) do Hospital regional 
de Salinópolis.
EMPrESa VENcEdora:
1 – E. M. doS S. BaSToS ME – cNPJ: 12.953.821/0001-21.
Valor ToTal PrEGÃo ElETrÔNico Nº 03/2022/HrS: r$ 92.685,60 (no-
venta e dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).
Salinópolis/Pa, 07 de junho de 2022.
luana Kelly Noronha loiola
diretora do HrS/SESPa

Protocolo: 810749
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secretaria de estado
de traNsPortes

Portaria

PORTARIA Nº 076 DE 03 DE JUNHO DE 2022
dispõe sobre comissão de implementação do Processo administrativo Ele-
trônico(PaE) no âmbito da Secretaria de Estado de Transportes, encarre-
gada de realizar a implementação do (PaE).
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais 
conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual do Pará, 
de 05 de outubro de 1989, e
considerando os arts. 1º e 21 da lei federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 
1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados 
e dá outras providências;
considerando o decreto nº 2.176, de 12 de setembro de 2018, o qual 
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo ad-
ministrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes 
do Tesouro Estadual, do Poder Executivo do Estado do Pará;
considerando o dever da administração Pública de promover a gestão dos 
documentos públicos, e ainda a necessidade de modernizar a tramitação 
de documentos na administração Pública Estadual, visando à economici-
dade e a otimização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade dos 
documentos, a segurança, a confiabilidade e a integridade da informação.
  rESolVE:
art. 1º Nomear a comissão para implementação do Processo administrativo Ele-
trônico no âmbito da Secretaria de Estado de Transportes, para, sob a presidência 
do primeiro, realizar a implementação do (PaE) com os seguintes servidores;
adriana Nazaré Motta de Souza – Gestora
Maria izabel coelho coutinho Pereira – cogestora
adrian Marcele Garcia alves – cogestora
claudomiro Barbosa Junior – Membro
cleidson Gonçalves Barbosa – Membro
Yara do Socorro Santos da Silva chagas - Membro
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
adlEr da SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 810760
PORTARIA Nº 173 DE 02 DE JUNHO DE 2022

o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no doE nº 
33.781 de 15.01.2019 e considerando alteração no art. 91 da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, publicada no doE nº 34.770 de 19.11.2021, mediante a 
apresentação do registro civil, retroagindo o afastamento à data do nascimento;
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor aMBirE SoarES daNTaS faria id. funcional nº 
5926291/2, ocupante do cargo em comissão de Supervisor Técnico, lotado 
na diretoria Técnica de Transportes, 20 (vinte) dias de licença Paternida-
de, no período de 27.05 a 15.06.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 810770

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 077 de 06 de JUNHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/677924 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 e Jor-
ge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para atuarem, como 
fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio nº 130/2021, 
firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Brasil Novo, referente ao 
processo nº 2021/1210471, cujo objeto e execução de requerendo providên-
cias para a recuperação de 40 km da vicinal 19 km 55 da Br-230, com inicio 
na longitude UTM 52º40’12.15”0 e latitude 3º22’49.23”S e final na longitude 
52º35’43.66”0 e latitude 3º40’33.56”S, no municipio de Brasil Novo/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Portaria N° 078 de 06 de JUNHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/677956 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 146/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Vitória do 
Xingu, referente ao processo nº 2021/1208986, cujo objeto e recuperação 
de estradas vicinais (40,095km), no municipio de Vitoria do Xingu/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

PORTARIA N° 079 DE 06 DE JUNHO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/678033 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 e Jor-
ge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para atuarem, como 
fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio nº 075/2022, fir-
mado entre a SETraN e a Prefeitura Municipal de floresta do araguaia, referente 
ao processo nº 2022/380518, cujo objeto e recuperação de 135 km seguintes 
estradas vicinais, no municipio de floresta do araguaia/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 810763

errata

PORTARIA Nº 162 DE 01.06.2022, PUBLICADA 
NO DOE Nº 34.998 DE 07.06.2022

assunto: diárias
onde lê se: Servidor (a): Marcela augusto Silva Gonzaga
Leia-se: Servidor (a): Marcelo augusto Silva Gonzaga

Protocolo: 810775

coNtrato

eXtrato do coNtrato
PROCESSO: 2022/254194

Nº DO CONTRATO: 049/2022
oBJETo: o objeto do contrato é a contratação de pessoa jurídica especializa-
da no fornecimento de papel A4 sulfite reciclado, para atender as demandas 
da Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
Valor: r$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais).
daTa da aSSiNaTUra: 06/06/2022.
PraZo: 12 (doze) meses.
ModalidadE: ata de registro de Preços n° 003/2022, decorrente do Pre-
gão n° 011/2021/SEPlad/dGl/SrP.
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: 29101;  Fonte 
de recurso: 0101000000; Programa de Trabalho: 26.122.1297.8338.0000; 
Natureza da despesa: 339030;  Pi: 4120008338c.
dadoS da coNTraTada:
NoME: NoVidadES caBaNo coMÉrcio dE arTiGoS dE PaPElaria EirEli.
cNPJ: 05.194.705/0001-00.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 810794

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 
seM reFLeXo FiNaNceiro

Nº DO CONTRATO: 017/2021
PROCESSO Nº. 2020/320082

JUSTIFICATIVA: O Termo Aditivo de Acréscimo de Serviços, sem Reflexo 
financeiro ao contrato nº 017/2021 é decorrente de solicitação feita pela 
contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” e “b” c/c §1º da lei 
nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria Jurídica e Setor Téc-
nico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 42.809.413,68 (quarenta e dois milhões, 
oitocentos e nove mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos).
Valor acrEScido: r$ 4.259.366,95 (quatro milhões, duzentos e cinquenta 
e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos).
Valor SUPriMido: r$ 4.259.366,95 (quatro milhões, duzentos e cinquenta 
e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 42.809.413,68 (quarenta e dois milhões, 
oitocentos e nove mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 06/06/2022.
coNTraTada: ENciBra S.a ESTUdoS E ProJEToS dE ENGENHaria.
cNPJ: 33.160.102/0001-23
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 810791
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

PROCESSO Nº: 2021/ 382347  ANEXO: 2022/597452
Nº DO CONTRATO: 010/2022

JUSTificaTiVa: a elaboração do presente Termo aditivo de Prorrogação de Prazo 
ao contrato nº. 010/2022 é decorrente da solicitação feita pela empresa contratada 
e Manifestação da dirTEc, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado de 
Transportes, com fundamentado no art. 57, § 1º, ii da lei federal nº. 8.666/93.
iNÍcio da ViGÊNcia: 25/06/2022 TÉrMiNo da ViGÊNcia: 22/09/2022
daTa da aSSiNaTUra: 07/06/2022.
dadoS da coNTraTada:
NoME: coNSTrUTora coNcordia r a S EirEli.
cNPJ: 23.918.807/0001-03.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 810798
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coNVÊNio

eXtrato de coNVÊNio
Nº.DO CONVÊNIO: 093/2022  PROCESSO Nº 2022/407598

Valor Total: r$ 5.221.522,20 (cinco milhões, duzentos e vinte e um mil, 
quinhentos e vinte e dois reais e vinte centavos)
objeto: recuperação de 85,146 Km Nas Vicinais: (Vicinal Principal Santa 
izabel, Vicinal do Saranzal de Baixo, Vicinal do ferro Quina E Vicinal da 
Nicinha) no Município de Palestina/Pa.
data de assinatura: 07/06/2022  Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 07/06/2022 T. Vig.: 03/12/2022
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: 22dEMGc0077; ação detalhada: 276014.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PalESTiNa do Pará - cNPJ: 
83.211.417/0001-20.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 810780
eXtrato de coNVÊNio

Nº. DO CONVÊNIO: 073/2022 PROCESSO Nº 2021/1437447
Valor Total: r$ 300.593,08 (trezentos mil, quinhentos e noventa e três 
reais e oito centavos)
objeto: aquisição de 50.107,20 l de óleo diesel para a recuperação de 63,50 
km de estradas vicinais, para promover melhorias de trafegabilidade no esco-
amento da produção agrícola e pecuária, no município de abel figueiredo/Pa
data de assinatura: 07/06/2022  Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
inic. de Vig.: 07/06/2022  T. Vig.: 06/06/2023
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: 0126; Plano interno: 206coNVcoaf; ação detalhada: 275466.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aBEl fiGUEirEdo - cNPJ n° 
83.211.375/0001-28.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 810788
eXtrato de coNVÊNio

Nº.DO CONVÊNIO: 079/2022  PROCESSO Nº 2021/718787
Valor Total: r$ 6.713.804,10 (seis milhões, setecentos e treze mil, oitocen-
tos e quatro reais e dez centavos).
objeto: construção de Pontes Em concreto No Município de água azul do Norte/Pa.
data de assinatura: 07/06/2022  Prazo: 300 (trezentos) dias
inic. de Vig.: 07/06/2022  T. Vig.: 02/04/2023
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: TESoUro; fonte de 
recurso: 0301; Plano interno: 206coNVcPaG; ação detalhada: 276043.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aGUa aZUl do NorTE- cNPJ: 
34.671.057/0001-34.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 810781

terMo aditiVo a coNVÊNio

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. DO CONVÊNIO: 009/2020 PROCESSO Nº 2019/403090
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 01/06/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 009/2020 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. a 
prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como 
na cláusula Quinta, item i, alínea “h”, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 333 (trezentos e trinta e três) dias inic. de Vig.: 14/06/2022 T. Vig.: 
12/05/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE rEdENÇÃo cNPJ nº: nº 
04.144.168/0001-21.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 810800

diÁria

PORTARIA Nº 169 DE 01 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar no âmbito do municipio de capanema – Pa-424.
origem: Belém
destino(s): capanema
Servidor (a): francisco leonardo dias Tomaz
cargo: coordenador
id. funcional: 5853079/7
Período: 09/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)

PORTARIA Nº 170 DE 01 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar obras na Pa-150-Marabá/Nova ipixuna/Jacundá e Goianésia.
origem: Belém
destino(s): Marabá/Nova ipixuna/Jacundá e Goianésia

Servidor (a): francisco leonardo dias Tomaz
cargo: coordenador
id. funcional: 5853079/7
Período: 16 a 18/05/2022
diária(s): 2,5 (duas e meia)

PORTARIA Nº 171 DE 01 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar obras no âmbito do 2º Núcleo regional.
origem: Belém
destino(s): capanema/Bragança
Servidor (a): francisco leonardo dias Tomaz
cargo: coordenador
id. funcional: 5853079/7
Período: 23 a 27/05/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)

PORTARIA Nº 172 DE 01 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras na PA-448 – Tauari/
Mirasselva/capanema.
origem: Belém
destino(s): Tauari/Mirasselva/capanema
Servidor (a): Jacob Santana auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 26 a 27/05/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

PORTARIA Nº 175 DE 06 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: leilão de concessão Pa-158 e alça Viária.
origem: Belém
destino(s): São Paulo (SP)
Servidor (a): adler Gerciley almeida da Silveira
cargo: Secretário de Estado de Transportes
id. funcional: 5945603/8
Períodos: 14 a 16 e 19 a 20/06/2022
diária(s): 4 (quatro)

PORTARIA Nº 176 DE 06 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: leilão de concessão Pa-158 e alça Viária.
origem: Belém
destino(s): São Paulo (SP)
Servidor (a): Pamella rejane Kemper campanharo
cargo: assessor
id. funcional: 5929401/2
Períodos: 14 a 16 e 19 a 20/06/2022
diária(s): 4 (quatro)

PORTARIA Nº 177 DE 06 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: leilão de concessão Pa-158 e alça Viária.
origem: Belém
destino(s): São Paulo (SP)
Servidor (a): Victor rocha de Souza
cargo: Supervisor Técnico
id. funcional: 73504168/2
Períodos: 14 a 16 e 19 a 20/06/2022
diária(s): 4 (quatro)

PORTARIA Nº 178 DE 06 DE JUNHO DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: leilão de concessão Pa-158 e alça Viária.
origem: Belém
destino(s): São Paulo (SP)
Servidor (a): rodrigo Nassar cruz
cargo: Técnico em Gestão infraestrutura
id. funcional: 51855836/3
Períodos: 14 a 16 e 19 a 20/06/2022
diária(s): 4 (quatro)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 810766
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 145/2021            
Processo nº 2021/1317967
Nº. do Termo: 1º                                             
data de assinatura: 02/06/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio 
nº 145/2021 é em decorrência da solicitação da coNVENENTE através do 
ofício n° 140/2022 – SEPlaN de 19 de maio de 2022, em decorrência de 
que a obra encontrasse em execução em torno de 15,62% para a emissão do 
primeiro Boletim de Medição. O cronograma de execução ficou prejudicado 
em relação ao proposto, devido ao forte volume de precipitação pluviométrica 
no mês de abril, assim como, para o mês de maio permanece um alto índice 
(conforme relatório da defesa civil do município). Sendo que a região da 
estrada Pa450 se trata de uma área de planície que no período do inverno 
concentra um grande volume água, o que dificulta a execução dos serviços. A 
necessidade da prorrogação se dá devido a questões climáticas que impediram 
a continuação dos serviços propostos. destarte a presente prorrogação de 
prazo solicitada faz-se necessária para a o término da execução dos serviços 
propostos no plano de trabalho. a prorrogação de prazo encontra fundamento 
na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “h” e “j”, 
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer 
parte integrante deste instrumento. 
Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias inic. de Vig.: 15/06/2022                                                    
T. Vig.: 11/11/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraGaNÇa cNPJ nº: 04.873.592/0001-07
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.
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eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 015/2021            
Processo nº 2021/502956
Nº. do Termo: 1º                                             
data de assinatura: 30/05/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 
015/2021 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. a prorrogação 
de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula 
Quinta, item i, alínea “h”, passando consequentemente os documentos supra 
referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias inic. de Vig.: 03/06/2022                                                    
T. Vig.: 16/02/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE iTaiTUBa cNPJ nº: 05.138.730/0001-77.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 003/2020            
Processo nº 2019/375760
Nº. do Termo: 1º                                             
data de assinatura: 01/06/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 
003/2020 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. a prorrogação 
de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula 
Quinta, item i, alínea “h”, passando consequentemente os documentos supra 
referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 333 (trezentos e trinta e três) dias inic. de Vig.: 14/06/2022                                                   
T. Vig.: 12/05/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE rEdENÇÃo cNPJ nº: nº 
04.144.168/0001-21.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 076/2021            
Processo nº 2021/504874
Nº. do Termo: 1º                                             
data de assinatura: 01/06/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio 
nº 076/2021 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de 
cachoeira do Arari, através do Oficio Nº S/N (Seq.143), em virtude do período 
chuvoso foi determinante para a paralização dos serviços contratados que 
ainda não foram concluídos, de acordo com a ultima medição apresentada 
essa paralização consequentemente compromete o prazo de entrega da obra 
pela empresa contratada conforme laudo Pluviométrico e medição (seq. 
143). a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na cláusula Quinta, item i, alínea “j”, passando consequentemente os 
documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias     inic. de Vig.: 17/06/2022     T. Vig.: 14/09/2022
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cacHoEira do arari cNPJ nº: 
04.884.482/0001-40
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 810814
..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA Nº 121/2022-GP DE 07 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 diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém e alenquer nos dias 08/06/2022 a 10/06/2022 a serviço da 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁria
anna Julia Sousa de Pina Gerente 5416973 430.798.812-49 2.1 /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, 07 de junho de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 810683
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria

PORTARIA Nº 124/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 09 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 6 e ½ (seis e meia) diárias, ao beneficiário, Raimundo 

celso rodrigues da cruz, mat  379956/1 e JoElSoN raMoS dE QUEiroZ, 
coNTrolador, mat 5889829/2 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a MocaJUBa, no período de 09 á 15/03/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. . rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo
PORTARIA Nº 125/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 09 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, 
ValdoMiro SoarES loPES, controlador, mat 5952240/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Medicilândia/Pa, no período de 
10 à 11/03/2022, com o objetivo de realizar fiscalização. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
PORTARIA Nº 126/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 10 de 
março 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
GErSoN aNToNio JoSE liSBoa, aUX. oPE, mat 54180861/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa /Pa, no período de 
16 á 20/03/2022, com objetivo de ações de controle Tarifário. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
PORTARIA Nº 130/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 10 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José Edinicio Gonçalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, 
rosendo caetano de Sarges, agente fiscal, mat 2025043/01 e diego da 
Silva Bitencourt, controlador, mat 5952239/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Barcarena e igarapé Miri/Pa, no período 
10 à 12/03/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
PORTARIA Nº 127/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 10 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, ao beneficiário, 
Gilberto alves da Silva, Supervisor ii, mat 5945899/1, Jeiphanie almeida 
Guimarães, Controlador, mat 5953882/1 e Affonso Eleutério Rocha Júnior, 
controlador, mat 7154742/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Parauapebas/Pa, no período de 11 à 13/03/2022, com o 
objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
PORTARIA Nº 128/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 10 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, ao beneficiário, Benedito 
Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1, José do Socorro Morais 
da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e João Batista Henrique de oliveira, 
agente fiscal, mat 3270068-019  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a SaNTa Maria/Pa, no período de 11 à 13/03/2022, 
com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
PORTARIA Nº 131/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 10 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2  e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera 
lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da cunha 
ferreira, controlador, mat 5948110/1, lucas costa lopes, controlador, mat  
5947447/1, José francisco Santos Soares, controlador, mat 5947523/1, 
Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat  5943617/2 e francinaldo 
Meireles Wanzeler, controlador, mat  5952241/1  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem à Barcarena/Pa, no período 11 
a 13/03/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
PORTARIA Nº 129/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 10 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diária, ao beneficiário, Heleny 
da Silva coelho, Tec.reg. Niii, mat 54182699/1, José do Socorro Morais 
da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2, João Batista Henrique de oliveira, 
agente fiscal, mat 3270068-019 e Sandielle luiz Silva da cruz, fiscal, 
mat 5909099/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a ParaGoMiNaS/Pa, no período de 14 à 18/03/2022, com o objetivo de 
fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo
PORTARIA Nº 132/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 10 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Jean luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Santa Maria/Pa, no período 
10 à 13/03/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
PORTARIA Nº 133/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 10 de 
março 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 6 ½ (seis e meia) diárias, aos beneficiários, 
MarcElo cESar do NaSciMENTo raMoS, aUX. rEG, mat 54195615/2 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa /
Pa, no período de 12 á 18/03/2022, com objetivo de aderência entre a 
autorização concedida e a prática operacional. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
PORTARIA Nº 134/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 10 de 
março 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos beneficiários, 
carlos alexandre abati, Téc. Em regulação, mat 548775452/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa /
Pa, no período de 12 á 17/03/2022, com objetivo de aderência entre a 
autorização concedida e a prática operacional. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo



diário oficial Nº 35.000   69Quarta-feira, 08 DE JUNHO DE 2022

PORTARIA Nº 136/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 14 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, 
5960869/1, diretor de Norm. e fiscalização, 5960869/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a ParaGoMiNaS /Pa no período 
de 14 à 19/03/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 137/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 14 de 
março de 2022. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, ao beneficiário, Alvaro 
Guilherme Palheta amazonas, Gerente do GTS, mat 5281482/9, andré 
augusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 5947484/1, islia lima de 
Sousa amorim, Supervisor ii, mat 5917188/2, rosimar Borges reis e Silva, 
Téc.em regulação-N/i, mat 5887658/1 e aldenor de Jesus Queiroz Junior, 
Téc.em regulação-N/i, mat 59371262  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Paragominas/Pa, no período de 16 a 18/03/2022, com 
o objetivo de agenda institucional e fiscalização rodoviária. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 138/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 14 de 
março de 2022. o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
Pedro ferreira dos Santos, controlador, mat 5952255/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a alENQUEr/Pa, no período de 15 à 
16/03/2022, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 139/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 14 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, Adriano 
carvalho de lima, Secretario ii, mat 70096705/3  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a capanema/Pa, no período de 15 
à 16/03/2022, com o objetivo de realizar ações de entrega da carteira 
de gratuidade intermunicipal. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 140/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 15 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, BRUNO 
lEoNardo SoUZa SilVa, SUPErViSor ii, mat 5946514/1, adolfo Maia 
da coSTa JÚNior, coNTrolador, mat 5852129/3, Jean lucas Monteiro 
Batista, controlador, mat 5893842/3, francisco de Paula ferreira Nunes, 
controlador, mat 5953830/1 e riNaldo NUNES dE PiNHo, aGENTE 
fiScal, mat  3277879  de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a SoUrE E SalVaTErra/Pa no período de 17 a 20/03/2022, 
com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 142/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 15 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
Jorge luiz conceição lima, Secretário ii, mat 5561787/7, arleandro 
firmino Simplício, controlador, mat 5952245/1, Waldemar de abreu 
frazão Neto, Supervisor ii, mat  571921181/3 e  ValdiNEY fErrEira 
GoMES, controlador, mat 571921181/3 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Paragominas/Pa no período de 16 a 20/03/2022, 
com o objetivo de acompanhando diretoria em operação. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 145/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 15 de março 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diária, ao beneficiário, Gilberto Alves da Silva, 
Supervisor ii, mat 5945899/1, Jeiphanie almeida Guimarães, controlador, 
mat 5953882/1 e Affonso Eleutério Rocha Júnior, Controlador, mat 7154742/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a São domingos/Pa, 
no período de 22 à 25/03/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 146/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 15 de março 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diária, ao beneficiário, Carlos Willian santos, 
agente fiscal, mat 5632633/2, José do Socorro Morais da cruz, Supervisor 
ii, Mat 2035189/01 e João Batista Henrique de oliveira, agente fiscal, mat 
3270068-019 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Maraba/
Pa, no período de 21 à 26/03/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 141/2022 – ARCON-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
PaUlo liMa SaNToS, fiScal, mat  2029561, MiGUEl MacHado MacEiÓ, 
fiScal, mat 3272486013 e arTHUr rUBENS raBElo MarTiNS, fiScal, 
mat 3278140010  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a capanema /Pa, no período 17 à 20/03/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. REGISTRE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 147/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 15 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, coNTrolador, mat 57221329/2  de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Soure e Salvaterra/
PA no período de 17 á 20/03/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 143/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 15 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
HElToN fraNciSco crUZ da cUNHa, Supervisor i, mat 5945902/1, 
aNdrÉ lUiZ alBUQUErQUE SilVa, coNTrolador, mat 5952247/1, 
Joelson ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2, MarcoS 

alEXaNdrE SilVa E SoUZa, aUXiliar, mat  5893336/3 e Vera lucia campos 
Quintairos, Supervisora, mat 590897/5 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Paragominas. /Pa, no período 16 à 20/03/2022, com o 
objetivo de acompanhar o diretor de fiscalização em operação. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 144/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 15 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, 
Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2, lucas da 
cunha ferreira, controlador, mat  5948110/1, Jose francisco Santos 
Soares, controlador, mat 5947523/1, lucas costa lopes, controlador, 
mat 5947447/1 e francinaldo Meireles Wanzeler, controlador, mat 
5952241/1  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
BarcarENa/Pa no período de 18 a 20/03/2022, com o objetivo de 
fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 148/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 15 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a São domingos do capim/Pa, no período 
de 18 à 22/03/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 149/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 15 de março 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Jean Luiz Brandão 
Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, JoSÉ caSTro foNTE, aGENTE 
fiScal, mat 3272397/1, daYaNNE MaToS daS cHaGaS, coNTroladora, 
mat 5947459/1 , raiMUNdo NaNaTo PaNToJa da SilVa, aGENTE fiScal, 
mat 2044293/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a Benevides/Pa, no período 18 à 20/03/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. REGISTRE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 150/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 16 de março 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diária, ao beneficiário, Gilberto Alves da Silva, 
Supervisor ii, mat 5945899/1, Jeiphanie almeida Guimarães, controlador, 
mat 5953882/1 e Affonso Eleutério Rocha Júnior, Controlador, mat 7154742/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Parauapebas/Pa, 
no período de 16 à 19/03/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 151/2022 – ARCON-PA CAF, Belém (PA), 16 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Simone lopez riera, assessora, mat 5947399/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Paragominas/Pa, no período de 16 à 
19/03/2022, com o objetivo de reunião. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 153/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 16 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
cândido rodrigues Monteiro, Motorista, mat 5432065/3 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá/Pa, no período de 
16/03/2022 a 19/03/2022, com o objetivo de conduzir servidor. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 152/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 16 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, ao beneficiário, Adriano 
carvalho de lima, Secretario ii, mat 70096705/3 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a augusto correa/Pa, no período de 17 à 
19/03/2022, com o objetivo de reunião. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 156/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 17 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
GaBriEl NEPoMUcENo BriTo fEio, coNTrolador, mat 8002832/1 e 
lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, mat 3272486/1  de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (araPari/Pa no período de 
17 á 19/03/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 157/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 17 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diária, ao beneficiário, Benedito 
Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a capanema/Pa, no período de 17 à 
20/03/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 159/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 18 de março 
de 2022. o coordenador administrativo financeiro da arcoN-Pa, no uso 
de suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diária, ao 
beneficiário, Euripedes Reis da Cruz Filho, Diretor Geral, mat 5945659/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Paragominas/Pa, 
no período de 16 à 19/03/2022, com o objetivo de reunião. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE aNToNio PaUlo MoNTEiro dE SoUZa.
PORTARIA Nº 160/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 18 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
Marcos Silva oliveira, controlador, mat 5952250/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a aveiro/Pa, no período de 19 à 
20/03/2022, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
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PORTARIA Nº 161/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 18 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
Pedro ferreira dos Santos, controlador, mat 5952255/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a curuá/Pa, no período de 19 à 
20/03/2022, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 162/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 21 de março 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Maria do Socorro 
Neves Prado, Supervisora i, mat 3195686/1 e carolina Silva de Souza, 
Secretária ii, mat  5947304/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a dom Eliseu e Paragominas/Pa, no período de 22 à 26/03/2022, com 
o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 163/2022 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 21 
de MarÇo de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diária, ao beneficiário, Alvaro 
Guilherme Palheta amazonas, Gerente do GTS, mat 5281482/9 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa, no período 
de 22/03/2022, com o objetivo de reunião. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 164/2022 – ARCON-PA CAF, Belém (PA), 21 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, José do 
Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e  Eduardo antonio 
domont costa, Gerente do GTT, mat 5945895/ 1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem à capanema e Salinópolis/Pa, no período 
de 28 à 31/03/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização 
nos transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
PORTARIA Nº 165/2022 – ARCON-PA /caF, Belém (Pa), 23 de 
março de 2022.  o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Jorge Luiz 
conceição lima, Secretário ii, mat 5561787/7, arleandro firmino Simplício, 
controlador, mat 5952245/1, Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor 
ii, mat 5953703/1 e ValdiNEY fErrEira GoMES, coNTrolador, mat 
571921181/3  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
abaeté, Moju, Barcarena. /Pa no período de 23 a 26/03/2022, com o objetivo 
de acompanhando diretoria em operação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Protocolo: 810398

errata
.

PORTARIA Nº 02, COMISSÃO GESTORA TRIPARTITE DA MEIA 
PassaGeM iNterMUNiciPaL do ParÁ. Publicada no doE nº 34.988 em 
31/05/2022 onde se lê: art. 1º- Prorrogar a validade das carteiras cuja validade 
expirou em março do corrente ano... Leia-se: art. 1º- Prorrogar até 30 de 
junho/2022 a validade das carteiras cuja validade expirou em outubro de 2021... 
onde se lê: art. 2º- Prorrogar a validade das carteiras cuja validade expirou em 
outubro de 2021... leia-se: art. 2º- Prorrogar até 31 de junho/2022 a validade 
das carteiras cuja validade expirou em outubro de 2021.

Protocolo: 810360
..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

LiceNÇa PrÊMio

PORTARIA Nº 133  DE 02 DE JUNHO DE 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/579922
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor aNToNio fErNaNdo SoUZa rEiS, 
matrícula24350/1, ocupante do cargo Engenheiro agrônomo, no período 
de 04/07/22 a 02/08/22 - 1º período (30 dias), correspondentes ao triênio 
2009/2012
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 810436

errata

Portaria de diÁrias 472/2022 BENEficiário: cassandra Saira lou-
reiro oNde se LÊ: cPf: 653.2191282-15 PErÍodo: 09 a 12/06/2022 Nº 
dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). Leia-se: cPf:  653.219.282-15 PErÍodo: 
09 a 13/06/2022 Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia) ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 810530

coNtrato

CONTRATO Nº 85/2022-SEDAP
PROESSO DE DESPESA Nº 2021/-1332020-SEDAP

EMENda – dEP. caSSio aNdradE
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 05, na quantidade de 01 (UM) 
TraTor aGricola 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$ 270.000,00 (duzentos e Setenta Mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8715/ Natureza de despesa: 449052/fonte 
de recurso: 0101/funcional Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 06/06/2022.
Vigência: 08/06/2022 a 07/06/2023.
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: 810316
CONTRATO Nº 87/2022-SEDAP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022-SEDAP
PROCESSO DE DESPESA Nº 2022/584793 (PAE)-SEDAP

EMENda – 22dEf333951 - dEP. HÉlio lEiTE
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 03, na quantidade de 03 (Três) 
TraTorES aGricolaS 0KM PlaTaforMado, ano de fabricação a partir de 
2022 ou superior, com potencia de apartir de 75 cv, motor turbinado e me-
cânico ou eletrônico, equipado com plaina frontal instalada e compatível.
Valor Global: r$ 579.000,00 (Quinhentos e Setenta e Nove Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 06/06/2022.
Vigência: 08/06/2022 a 07/06/2023.
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: 810140
CONTRATO Nº 95/2022-SEDAP

PROCESSO DE DESPESA Nº 2021/647532-SEDAP
EMENda – 21dEf394723 - dEP. criSTiaNo ValE
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 05, na quantidade de 01 (UM) 
TraTor aGricola 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$ 270.000,00 (duzentos e Setenta Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; funcional Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 06/06/2022.
Vigência: 08/06/2022 a 07/06/2023.
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: 810125
CONTRATO Nº 92/2022-SEDAP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022-SEDAP
PROCESSO DE DESPESA Nº 2022/322489(PAE)-SEDAP

EMENda – 22dEf390111 - dEP. airToN falEiro
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 02, na quantidade de 01 (Um) 
TraTor aGricola 0KM PlaTaforMado, ano de fabricação a partir de 
2022 ou superior, com potencia de apartir de 75 cv, motor turbinado e me-
cânico ou eletrônico, equipado com plaina frontal instalada e compatível.
Valor Global: rr$ 164.000,00 (cento e Sessenta e Quatro Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 06/06/2022.
Vigência: 08/06/2022 a 07/06/2023.
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: 810129
CONTRATO Nº 89/2022-SEDAP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022-SEDAP
PROCESSO DE DESPESA Nº 2022/323114(PAE)-SEDAP

EMENda – 21dEf390141 - dEP. airToN falEiro
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 02, na quantidade de 01 (Um) 
TraTor aGricola 0KM PlaTaforMado, ano de fabricação a partir de 
2022 ou superior, com potencia a partir de 75 cv, motor turbinado e me-
cânico ou eletrônico, equipado com plaina frontal instalada e compatível.
Valor Global: r$ 164.000,00 (cento e Sessenta e Quatro Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 06/06/2022.
Vigência: 08/06/2022 a 07/06/2023.
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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: 810132
CONTRATO Nº 88/2022-SEDAP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022-SEDAP
PROCESSO DE DESPESA Nº 2021/869607(PAE)-SEDAP

EMENda – dEP. PriaNTE – coNVÊNio Nº 903304/2020
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 02, na quantidade de 17 (de-
zessete) TraTorES aGricolaS 0KM PlaTaforMado, ano de fabricação 
a partir de 2022 ou superior, com potencia de apartir de 75 cv, motor 
turbinado e mecânico ou eletrônico, equipado com plaina frontal instalada 
e compatível.
Valor Global: r$ 2.788.000,00 (dois Milhões e Setecentos e oitenta e oito 
Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0306 / 6301; função Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 06/06/2022.
Vigência: 08/06/2022 a 07/06/2023.
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: 810137
CONTRATO Nº 96/2022-SEDAP

PROCESSO DE DESPESA Nº 2022/532067-SEDAP
EMENda – 21dEf394733 - dEP. criSTiaNo ValE
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 05, na quantidade de 01 (UM) 
TraTor aGricola 0KM PlaTaforMado, ano de fabricação a partir de 
2022 ou superior, com potencia de a partir de 95 cv, motor turbinado e me-
cânico ou eletrônico, equipado com plaina frontal instalada e compatível.
Valor Global: r$ 270.000,00 (duzentos e Setenta Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0101; funcional Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 07/06/2022.
Vigência: 08/06/2022 a 07/06/2023.
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: 810466
CONTRATO Nº 91/2022-SEDAP

PROCESSO DE DESPESA Nº 2022/323114 (PAE)-SEDAP
EMENda -21dEf390141 dEP- airToN falEiro
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 06, na quantidade de 01 (UMa) 
GradE aradora com controle remoto, com 14 discos de 26 polegadas por 
6.000mm, para trator de 75 a 100cv.
Valor Global: r$ 38.930,86 (Trinta e oito Mil, Novecentos e Trinta reais e 
oitenta e Seis centavos)
dotação orçamentária: ação: 8715/ Natureza de despesa: 449052/fonte 
de recurso: 0101/funcional Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 07/06/2022.
Vigência: 08/06/2022 a 07/06/2023.
contratado: aGroVET SUl SErViÇoS E coMÉrcio dE EQUiPaMENToS – 
EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 08.563.964/0001-50
Endereço: rua ana Silveira amorim, nº 10, – Bairro – Bairro cravo, Volta re-
donda/rJ – cEP – 27.285-412, Telefone de contato: fone: (24) 3347-0098.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 810325
CONTRATO Nº 94/2022-SEDAP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022-SEDAP
PROESSO DE DESPESA Nº 2022/322489 (PAE)-SEDAP

EMENda - 22dEf390111-dEP. airToN falEiro
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 06, na quantidade de 01 (UMa) 
GradE aradora com controle remoto, com 14 discos de 26 polegadas por 
6.000mm, para trator de 75 a 100cv.
Valor Global: r$ 38.930,86 (Trinta e oito Mil, Novecentos e Trinta reais e 
oitenta e Seis centavos).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301 funcional Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 07/06/2022.
Vigência: 08/06/2022 a 07/06/2023.
contratado: aGroVET SUl SErViÇoS E coMÉrcio dE EQUiPaMENToS – 
EirEli, cNPJ/Mf sob o nº 08.563.964/0001-50
Endereço: rua ana Silveira amorim, nº 10, – Bairro – Bairro cravo, Volta re-
donda/rJ – cEP – 27.285-412, Telefone de contato: fone: (24) 3347-0098.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 810328
CONTRATO Nº 86/2022-SEDAP

PROCESSO DE DESPESA Nº 2022/532131-SEDAP
EMENda – dEP. criSTiaNo ValE
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 05, na quantidade de 01 (UM) 
TraTor aGricola 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$ 270.000,00 (duzentos e Setenta Mil reais)

dotação orçamentária: ação: 8715/ Natureza de despesa: 449052/fonte 
de recurso: 0101/funcional Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 06/06/2022.
Vigência: 08/06/2022 a 07/06/2023.
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: 810319
CONTRATO Nº 90/2022-SEDAP

PROCESSO DE DESPESA Nº 2022/323114-SEDAP
EMENda – dEP. airToN falEiro
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 10, na quantidade de 01 (uma) 
carrETa aGrÍcola Para TraTor, em aço, 02 eixos, com capacidade 
para 04 toneladas, adaptável a trator de 75 a 100 cv, com 2 m de largura 
por 3,5m de comprimento.
Valor Global: r$ 17.000,00 (dezessete Mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8715/ Natureza de despesa: 449052/fonte 
de recurso: 0301/funcional Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 06/06/2022.
Vigência: 08/06/2022 a 07/06/2023.
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: 810321
CONTRATO Nº 93/2022-SEDAP

PROCESSO DE DESPESA Nº 2022/322489-SEDAP
EMENda – dEP. airToN falEiro
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 10, na quantidade de 01 (uma) 
carrETa aGrÍcola Para TraTor, em aço, 02 eixos, com capacidade 
para 04 toneladas, adaptável a trator de 75 a 100 cv, com 2 m de largura 
por 3,5m de comprimento.
Valor Global: r$ 17.000,00 (dezessete Mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8715/ Natureza de despesa: 449052/fonte 
de recurso: 0301/funcional Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 06/06/2022.
Vigência: 08/06/2022 a 07/06/2023.
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: 810323

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 47/2022 – sedaP
Processo nº 2021/1160351
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
objeto: Transferência voluntária de recursos para implantação de Unida-
des de observação com diferentes arranjos Produtivos de cacau no Muni-
cípio de Paragominas/Pa.
representante do Município: JoÃo lUcidio loBaTo PaES.
data de assinatura: 07/06/2022.
Valor Total: r$ 375.309,00 (Trezentos e Setenta e cinco Mil e Trezentos e 
Nove reais).
contrapartida: r$ 45.947,00 (Quarenta e cinco Mil e Novecentos e Qua-
renta e Sete reais).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elemento de despesa: 
3340- 41 / 4440-42, fonte de recursos: 0335, função Programática: 
20.608.1491.8705..
Prazo de Vigência: 08/06/2022 à 31/05/2026.
convenente: MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS /Pa, cNPJ n° 05.193.057/0001-78.
Endereço: rua do contorno, n° 1212, Bairro: centro, cEP: 68.628-970, 
Estado do Pará
ordenador de despesas: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 810487

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 013/2022  fUNdaMEN-
To lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. Estadual n° 1.180/2008 PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 30 diaS PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
oBJETiVo: Para ocorrer com despesas de pronto pagamento  emergencial 
de serviços a serem realizados na Gerência regional e NUrEG de altamira.  
BENEficiário: Valbério Santos Botelho carGo/ fUNÇÃo: assist. regio-
nal Técnico administrativo  MaTrÍcUla: 5962162/1 Valor: r$  705,25 
(Setecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos) ProJETo aTiVidadE. 
7552 foNTE dE rEcUrSo:  0101000000 NaTUrEZa da dESPESa: 3390-
30; 3390-39 ordENador: Marcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 810260

diÁria
.

PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 497/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Heloisa Helena Batista de figueiredo. carGo: diretora da 
ddaG. MaTrÍcUla:23639/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Parauape-
bas/PA. OBJETIVO: Representar a SEDAP no Lançamento Oficial da Feira 
de agronegócios de Parauapebas 2022. PErÍodo: 09 a 11/06/2022. Nº 
dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
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PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 493/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: João carlos leão ramos. carGo: Secretário de Esta-
do de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino. MaTrÍcUla: 
5815398-9.  oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Tracuateua/Pa. oBJETiVo: 
reunir com o Vice-Prefeito e dois Vereadores do município de Tracuateua. 
PErÍodo: 06/06/2022. Nº dE diáriaS:  ½ (meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 494/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: renildo Viana de castro. carGo: Gerente. MaTrÍcUla: 
55586644/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Tracuateua/Pa. oBJETiVo: 
assessorar o Sr. Secretário na reunião com o Vice-Prefeito e dois 
Vereadores do município de Tracuateua. PErÍodo: 06/06/2022. Nº dE 
diáriaS:  ½ (meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – 
diretor administrativo e financeiro/SEdaP
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº492/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Jorge luiz coelho Magalhães. carGo: Engenheiro 
agrônomo. MaTrÍcUla: 22764/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: 
Redenção /PA. OBJETIVO: Acompanhar e fiscalizar a execução do convênio 
46/2022 – SEdaP,  com a condicionante de aferir iN loco a realização do 
Projeto fazendinha em rEdENÇÃo- Pa. PErÍodo: 07 a 11/06/2022. Nº 
dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 810622
Portaria de diÁrias 487/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Mateus rodrigues da costa. carGo: assessor de 
comunicação. MaTrÍcUla: 5743354. oriGEM: Belém/Pa.  dESTiNo: 
Benevides/ Pa. oBJETiVo: fazer material audiovisual sobre as ações 
da Sedap para a produção do pirarucu PErÍodo: 09/06/2022. Nº dE 
diáriaS: ½ (meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade/
diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias 486/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: camila cristina Botelho feio Penha. carGo: assessor de 
comunicação. MaTrÍcUla: 5912012/2. oriGEM: Belém/Pa.  dESTiNo: 
Benevides/ Pa. oBJETiVo: fazer material jornalístico sobre as ações 
da Sedap para a produção do pirarucu PErÍodo: 09/06/2022. Nº dE 
diáriaS: ½ (meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade/
diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 810663

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 145 de 07 de JUNHo de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
considerando o processo nº 2022/698496;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
de 02/06/2022 a 30/06/2022 (29) dias, da servidora ilMara aZEVEdo 
caMPoS, matrícula nº 57202624/ 3, concedida por meio da PorTaria 
Nº 091 de 03/05/2022, publicada no doE 34.957 de 04/05/2022, para 
posterior gozo, no período de 02/07/2022 a 30/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 810431
PORTARIA Nº 139  DE  06  DE JUNHO DE 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de JUlHo/2022, aos servidores 
da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, 
conforme relação abaixo:

Nº MatricULa NoMe P. aQUisitiVo GoZo de FÉrias
1 8061984/3 GraYcE Maria da SilVa coSTa 01/04/21 á 31/03/22 01/07/22 á  30/07/22
2 6045553-2 SHirlEY criSTiNa da coSTa rEiS 16/10/20 á 15/10/21 18/07/22 á  01/08/22
3 57175278/ 5 SUaMMY MoNTEiro carNEiro 03/03/21 á 02/03/22 18/07/22 á  01/08/22
4 55586542/ 2 criSToVÃo fiGEUEirEdo dE MoraES. 11/06/21 á 10/06/22 01/07/22 á 30/07/22
5 23744/ 1 KariNa coNcEiÇÃo ViEira friaS 01/05/21 á 30/04/22 11/07/22 à 09/08/22
6 5941400/1 iSac JoSE JorGE 07/05/21 á 06/05/22 11/07/22 à 25/07/22
7 11053/1 dElMar MiraNda dE QUEiroZ 01/03/21 à 28/02/22 15/07/22 à 30/07/22
8 13110/1 alBErTo coSTa PErEira 01/06/21 à 31/05/22 01/07/22 à 30/07/22
9 22195/1 PaUlo roBErTo SoUZa rodriGUES 01/07/21 à 30/06/22 04/07/22 á 02/08/22
10 55587277/3 MaX MiGUEl Pardal 11/11/20 á 10/11/21 01/07/22 à 15/07/22
11 14478/1 carloS PaXÃo SilVa 15/03/21 à 14/03/22 15/07/22 à 13/08/22

12 10421/1 HUMBErTo dE aZEVEdo coSTa 03/04/21 à 02/04/22 18/07/22 à 16/08/22

13 23949/1 Maria HElENa oliVEira coSTa 15/06/21 à 14/06/22 05/07/22 à 03/08/22
14 0288837/3 lUiZ carloS raMoS da coSTa 11/11/20 à 10/11/21 04/07/22 à 02/08/22
15 97571299/2 fraNciMErE doS SaNToS GaliZa 11/11/20 à 10/11/21 04/07/22 à 02/08/22
16 57211780/2 JaNE MarTiNS da SilVa MoraES 04/02/21 à 03/02/22 11/07/22 à 09/08/22
17 20850/1 aNToNio aUGUSTo G. caValHEiro 11/01/21 à 10/01/22 11/07/22 à 09/08/22
18 10510/1 EMaNUEl dE alMEida E SilVa 05/01/21 à 04/01/22 11/07/22 à 09/08/22
19 24309/1 SHirlEY dE faTiMa SaBá coElHo 15/06/21 à 14/06/22 18/07/22 a 02/08/22
20 12312/1 orlaNdo dE carValHo P. filHo 01/06/21 à 31/05/22 11/07/22 à 09/08/22
21 13994/1 rEGiNaldo MoUra PaSSoS 15/07/21 à 14/07/22 18/07/22 à 16/08/22
22 12050/1 SUliValdo SilVa dE SoUSa 15/06/21 à 14/06/22 01/07/22 à 30/07/22
23 21121/1 GErcEliNda MENdES SoarES 01/02/21 à 31/01/22 01/07/22 à 30/07/22
24 24880/1 HEliEci oEiraS Maia TEiXEira 14/06/21 à 13/06/22 04/07/22 á  02/08/22
25 14826/1 iValdo SaNToS dE SaNTaNa 01/08/20 à 31/07/21 18/07/22 á 16/08/22
26 21482/1 Maria dE faTiMa SilVa rEiS 14/03/21 à 13/03/22 01/07/22 à 30/07/22
27 23906/1 Maria dE faTiMa crUZ BEZErra 15/06/21 à 14/07/22 01/07/22 à 30/07/22
28 22608/1 oScar fErNaNdo BaTiSTa 01/02/21 à 31/01/22 18/07/22 á 16/08/22
29 21890/1 riTa Maria BaSToS dE liMa 13/05/21 à 12/05/22 01/07/22 à 30/07/22
30 21865/1 roSaNGEla Nadia c. fiGUEirEdo 18/06/21 à 17/06/22 18/07/22 à 16/08/22
31 24970/ 1 NaZarE GoNÇalVES MarQUES 15/06/21 á 14/06/22 01/07/22 á  30/07/22

32 23264/1 PaUlo afoNSo MarTiNS dE liMa 06/06/21 à 05/06/22   01/07/22 à 15/07/22 e 
02/08/22 á 16/08/22

33 14397/1 aSSiS NoGUEira da SilVa 26/03/21 à 25/03/22 04/07/22 à 02/08/22
34 5901137/1 dENYS dE SoUZa MarGaS 01/08/20 à 31/07/21 04//07/22 à 18/07/22
35 10294/1 roSaNa Maria corrEa dE SoUSa 11/06/21 à 10/06/22 04/07/22 á 02/08/22
36 55586542/2 criSToVÃo fiGUEirEdo dE MoraES 11/06/21 à 10/06/22 01/07/22 à 30/07/22
37 22314/1 EValdo carNEiro daS cHaGaS 01/07/21 à 30/06/22 01/07/22 à 30/07/22
38 14761/1 HEraldo MarTiNS da roSa MoraiS 25/05/21 à 24/05/22 01/07/22 a 15/07/22
39 22209/1 JoÃo cloViS dE liMa BarroS 01/07/21 à 30/06/22 20/07/22 à 18/08/22
40 12327/1 lUiZ dE fraNca oliVEira MoUra 17/02/21 à 16/06/22 01/07/22 à 30/07/22
41 24007/1 NElSoN aNToNio dE SoUSa 15/06/21 à 14/07/22 01/07/22 à 30/07/22
42 12386/1 orlaNdo SilVa diaS JUNior 02/01/21 à 01/01/22 01/07/22 à 30/07/22
43 24074/1 raiMUNdo NoNaTo M. dE oliVEira 15/07/21 à 14/07/22 15/07/22 à 13/08/22
44 15440/1 SidoNio BoNifacio 01/03/21 à 28/02/22 01/07/22 à 30/07/22
45 19240/1 adalBErTo dE SoUZa GUEdES 03/03/21 à 02/03/22 18/07/22 à 16/08/22
46 832103/1 ariolaNdo JorGE liMa BElforT 14/06/21 à 13/06/22 04/07/22 á 02/08/22
47 19518/1 clElY rEGiNa da r. BriGlia 15/07/21 à 14/07/22 18/07/22 à 16/08/22
48 23396/1 iracEMa do S. raMalHo NaZarÉ 01/03/21 à 28/02/22 04/07/22 á 02/08/22
49 17450/1 JoSÉ Jair alVES da coSTa 01/06/21 à 31/05/22 01/07/22 à 30/07/22
50 21407/1 Mario carrEira fErrEira 01/03/21 à 28/02/22 01/07/22 à 30/07/22
51 2016923/2 Maria claricE lEoNEl 08/02/20 à 07/02/21 04/07/22 á 02/08/22
52 22071/1 EliNa roSa dE aSSiS rodriGUES 15/05/21 à 14/05/22 18/07/22 à 16/08/22
53 22900/1 Maria lUcia PiNHEiro 01/02/21 à 31/01/22  04/07/22 á  02/08/22
54 57213616/1 Maria raiMUNda M. dE SoUSa 17/02/21 à 16/06/22 04/07/22 á  02/08/22
55 5955973/1 fraNciSco carloS  alVES dE liMa 01/07/21 à 30/06/22 04/07/22 á  02/08/22
56 10480/1 cirilo NEVES Garcia 01/02/21 à 31/01/22 11/07/22 à 09/08/22
57 5899478/1 faBio aNdradE ToUrÃo 10/05/21 à 09/05/22 01/07/22 à 30/07/22
58 57211941/2 PaTricK HElENo doS SaNToS PaSSoS 31/08/20 à 30/08/21 01/07/22 à 30/07/22
59 57216522/1 THiaGo NEVES crUZ 30/04/21 à 29/04/22 04/07/22 á  02/08/22
60 22098/1 TErEZiNHa doS SaNToS loBaTo 15/05/21 à 14/05/22 04/07/22 á  02/08/22
61 5274869/2 Maria roSiaNa cardoSo NoBrE 14/05/21 à 13/05/22 11/07/22 à 09/08/22
62 13129/1 alcENia dE N. caMPElo GoNÇalVES 01/04/21 à 31/03/22 01/07/22 à 30/07/22
63 54194914/2 MiGUEl MaGNo lUZ dE aBrEU 05/07/21 à 04/07/22 05/07/22 à 03/08/22
64 5899732/1 KliVia cordEiro alVES 16/05/21 à 15/05/22 01/07/22 à 30/07/22
65 24031/1 PEdro NolaSco rodriGUES dE lEÃo 15/06/21 à 14/06/22 01/07/22 à 30/07/22
66 18317/1 fraNciSco a. BaTiSTa dE MacEdo 03/07/21 à 02/07/22 03/07/22 à 01/08/22
67 18171/1 MaNUEl dE alcaNTara liMa 02/07/21 à 01/07/22 02/07/22 à 31/07/22
68 23795/1 lUiZ ocTaVio raBElo JUNior 15/06/21 à 14/06/22 01/07/22 à 30/07/22
69 18643/1 riTa clEUNidE PErEira dE MoUra PiNTo 15/05/21 à 14/05/22 08/07/22 á 06/08/22
70 16659/1 fErNaNdo aUGUSTo BraGa dUTra 01/07/21 à 30/06/22 01/07/22 à 30/07/22
71 16713/1 JoSÉ riBEiro dE fraNca 07/06/21 à 06/06/22 01/07/22 à 30/07/22
72 17663/1 GilMar fErNaNdES MoraES 02/03/21 à 01/03/22 04/07/22 à 02/08/22
73 23302/1 EdMar rodriGUES dE SoUSa 01/04/21 à 31/03/22 01/07/22 à 30/07/22
74 24368/1 afraNio araKÉM P. GoMES 01/05/21 à 30/04/22 04/07/22 á  02/08/22
75 24660/1 flaVio daS NEVES SilVa 15/06/21 à 14/06/22 04/07/22 à  02/08/22
76 16268/1 roMUaldo B. EVaNGEliSTa 03/04/21 à 02/04/22 04/07/22 á  02/08/22
77 5954897/1 Joao BaTiSTa MoNTEiro P.JUNior 01/04/21 à 31/03/22 04/07/22 á  02/08/22
78 5899736/1 JacKSoN SaNToS rodriGUES 21/05/21 à 20/05/22 01/07/22 á  30/07/22

79 5942721/2 HarlaN loBaTo PUGa 11/11/20 à 10/11/21 18/07/22 á  01/08/22
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80 57175440/2 THiaGo M. PacHEco dE oliVEira 07/11/20 à 06/11/21 04/07/22 à 02/08/22
81 80845779/4 BrUNa GoMES riBEiro 01/01/21 à 31/12/21 20/06/22 a 04/07/22

82 5901928/ 3 faBiola aNdrEa N. SaloMao GUiMaraES 11/11/20 à 20/11/21   01/06/22 à 15/06/22 e 
17/10/22 à 31/10/22

83 5948100/8 roMUaldo dE JESUS alVES 03/03/21 à 01/03/22 06/06/22 à 05/07/22

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 810428

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria
091202449/2020 JoSÉ aldo TrENTiN faZENda ParaÍSo 1349,5297 Ha PorTEl/Pa 1241/2022

Belém (Pa), 07/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 810145
PORTARIA N° 1049 DE 07 DE JUNHO DE 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de redenção, abrangendo uma área de 
48,8328 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/657617.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 48,8328 ha (quarenta e oito 
hectares, oitenta e três ares e vinte e oito centiares), denominada GlEBa 
El SHadaY, localizada no Município redenção, com limites, confrontações 
e demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elabo-
rado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco EcM-M-9638, 
de coordenada N =  9.099.139,88m e E = 617.652,20m; deste, segue 
pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido leste-oeste) Vicinal El 
Shaday, com a seguinte distância  404,02 m e azimute plano 123°52’51’’ 
até o marco E41-M-1328, de coordenada N = 9.098.914,65m e E = 
617.987,62m; deste, segue confrontando com os limites de Edilberto finta, 
com a seguinte distância  360,38 m e azimute plano 217°46’49’’ até o mar-
co BQM-M-4522, de coordenada N = 9.098.629,82m e E = 617.766,84m; 
482,99 m e azimute plano 196°53’21’’ até o marco EcM-M-9639, de coor-
denada N = 9.098.167,66m e E = 617.626,52m; deste, confrontando com 
os limites de dinann José de oliveira, com a seguinte distância  747,43 m 
e azimute plano 295°50’26’’ até o marco EcM-M-9640, de coordenada N 
= 9.098.493,44m e E = 616.953,83m; deste, segue pela faixa de domí-
nio pela Margem direita (Sentido leste-oeste) da  Vicinal El Shaday, com 
a seguinte distância  418,07 m e azimute plano 37°29’26’’ até o mar-
co E41-M-2611, de coordenada N = 9.098.825,16m e E = 617.208,28m; 
58,40 m e azimute plano 80°58’00’’ até o marco EcM-V-9802, de coorde-
nada N = 9.098.834,33m e E = 617.265,96m; 44,22 m e azimute plano 
81°10’51’’ até o marco EcM-V-9803, de coordenada N = 9.098.841,11m 
e E = 617.309,66m; 57,31 m e azimute plano 46°10’50’’ até o marco 
EcM-V-9804, de coordenada N = 9.098.880,79m e E = 617.351,01m; 
128,36 m e azimute plano 46°04’35’’ até o marco EcM-V-9806, de coor-
denada N = 9.098.969,83m e E = 617.443,46m; 56,79 m e azimute plano 
55°02’22’’ até o marco EcM-V-9807, de coordenada N = 9.099.002,37m e 

E = 617.490,00m; 47,74 m e azimute plano 56°43’57’’ até o marco EcM
-V-9808, de coordenada N = 9.099.028,56m e E = 617.529,92m; 61,73 m 
e azimute plano 45°37’01’’ até o marco EcM-V-9809, de coordenada N = 
9.099.071,74m e E = 617.574,04m;  103,69 m e azimute plano 48°55’05” 
m até o marco EcM-M-9638, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenada aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir  , de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
51°00’, fuso -22, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de redenção.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 810480
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2017/311775 THaYMiSSoN  SaN-
ToS dE lira faZENda NEBliNa 175,5077Ha SÃo fÉliX do XiNGU 1045/2022

2021/401020 rEBEcca SilVa 
araÚJo faZENda PÉrola 199,1607Ha roNdoN do Pará 1046/2022

2021/400949 raYNara da SilVa 
araÚJo

faZENda alToS 
do ValE 218,0256Ha roNdoN do Pará 1047/2022

Belém(Pa), 07/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 810354
Portaria N° 1048 de 07 de JUNHo de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de redenção, abrangendo uma área de 
8,6294 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/695811.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 8,6294 ha (oito hectares, 
sessenta e dois ares e noventa e quatro centiares), denominada GlEBa 
MUTUM – ParTE a, localizada no Município redenção, com limites, con-
frontações e demais especificações técnicas constantes no Memorial Des-
critivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco 
EcM-V-10007 , de coordenada lat = 08° 06’ 06,273” S e long = 49° 54’ 
43,175” W; deste, segue pelo limite Municipal (iBGE,2015) entre reden-
ção/conceição do araguaia, com a seguinte distâncias 113,2 m e azimute 
151° 35’ até o marco EcM-V-10006, de coordenada lat = 08° 06’ 09,514” 
S e long = 49° 54’ 41,416” W; 741,97 m e azimute 134° 28’ até o marco 
EcM-V-10005, de coordenada lat = 08° 06’ 26,434” S e long = 49° 54’ 
24,123” W; 28,03 m e azimute 157° 31’ até o marco EcM-V-10004, de co-
ordenada lat = 08° 06’ 27,277” S e long = 49° 54’ 23,773”; deste, segue 
confrontando com os limites de Elizabete Guimarães de, com a seguinte 
distâncias 805,95 m e azimute 301° 52’ até o marco aM6-M-7370, de 
coordenada lat = 08° 06’ 13,424” S e long = 49° 54’ 46,128” W; deste, 
segue confrontando com os limites de Wagner da Silva Guimaraes, com a 
seguinte distâncias 237,57 m e azimute 22° 22’ até o marco EcM-V-10007 
ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema de coor-
denadas Geográficas, tendo como Datum o SIRGAS2000. Os valores de 
área, perímetro, azimutes e distâncias, foram calculados utilizando o Sis-
tema Geodésico local de acordo com o Manual Técnico de Posicionamento 
- iNcra 1° Ed. e Norma Técnica para Georreferenciamento de imóveis 
rurais 3° ed. - iNcra.
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II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de redenção.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 810469
CONSIDERANDO o teor do art. 6º, inc. XVI da Lei 8.666/93, com as altera-
ções introduzidas pela Lei nº 8.833/94 e regulamentares posteriores, que 
regulam os procedimentos licitatórios no âmbito da administração Pública;
r ESolVE:
i - coNSTiTUir coMiSSÃo TÉcNica ESPEcial dE liciTaÇÃo, integrada 
pelos servidores abaixo designados, para, sob a presidência do primeiro,
desempenharem as funções de receber, examinar e julgar todos os do-
cumentos e relativos à liciTaÇÃo ToMada dE PrEÇo, TiPo TÉcNica E 
PrEÇo, Para coNTraTaÇÃo do SErViÇo ESPEcialiZado dE lEVaN-
TaMENTo, fÍSico-cadaSTral E ToPoGráfico, dE loTES rUraiS, EM 
GlEBaS dE JUriSdiÇÃo do ESTado localiZadaS No MUNicÍPio dE 
MoJU-Pa, QUE aBraNGErá a colETa dE iNforMaÇÕES dE coordENa-
daS E cadaSTraiS, GEorrEfErENciaMENTo, ElaBoraÇÃo dE PEÇaS 
TÉcNicaS, arMaZENaMENTo EM BaNco dE dadoS, BEM coMo aTUali-
ZaÇÃo E diSPoNiBilidadE Para coNSUlTa do acErVo fUNdiário do 
ESTADO DO PARÁ , para fins de regularização fundiária desenvolvida pelo 
instituto de Terras do Pará, promovendo, na forma da lei, o processamento 
do certame.
1– raphael augusto correa – assessor, matrícula nº 55588829/4,– Pre-
sidente
2– José Hilton da Silva cunha – assistente Técnico em desenvolvimento 
agrário e fundiário/Gerente, matrícula nº 80845074/1-Membro
3– Jurandir Pedro Silva de Brito – auxiliar Técnico/coordenador de finan-
ças e orçamento, matrícula nº 22675/1,– Membro.
4- igor dos Santos e Silva – Técnico em Gestão de desenviolvimento agrá-
rio e fundiário, matrícula nº 5954672/1- Membro.
5– o servidor Bruno Yoheiji Kono ramos , Presidente da autarquia, matrí-
cula nº 57190493/1, como ordenador de
– a comissão instituída por esta Portaria terá um mandato de 01 (um) 
ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma 
tarefa no período subsequente, a teor do disposto no 51, parágrafo 4º da 
lei federal nº 8.666/93 e legislação posterior que a alterou.
ii - faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a contar da data de sua 
publicação.
Publique-se.
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará-iTErPa, 06 de ju-
nho de 2022.

Protocolo: 810664

diÁria
.

PORTARIA Nº 1044/2022 DE 07/06/2022
objetivo: Para representar o iTErPa nos municípios de Parauapebas  e re-
denção, na comitiva do Exmo. Senhor Governador do Estado, em evento 
de entrega de Títulos de Terras.
Períodos: 03 a 05/06/2022 (2,5) e 03 a 06/06/2022 (3,5) diárias
Servidores:
-5719.0493/1- Bruno Yoheiji Kono ramos (Presidente)
-5961237/1- adriano da Silva e Silva (Motorista)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo -
  resp. p/ Presidência

Protocolo: 810341
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

PreGÃo eLetrÔNico N°03/2022
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2022

objeto: aQUiSiÇÃo dE MaQUiNárioS, iMPlEMENToS aGrÍcolaS E NáUTicoS.
Valor global total r$ 327.272,72, (trezentos e vinte sete mil duzentos e 
setenta e dois reais).
Vigência: 16/05/2022 a 16/05/2023
Programa de Trabalho nº 04608149187150000
fonte de recurso 0301000000
Natureza da despesa 449052
Pi 22dEf402701
contratada: EMPrESa  dENiSE l f BarroS EirEli, inscrita no cNPJ sob 
o nº 26.986.764/0001-91, com endereço na rua das Margaridas, Nº 76, 
Bairro: Parque Verde, cEP: 66635725, Belém-Pa.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr.

Protocolo: 810252

PreGÃo eLetrÕNico N°05/2022
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2022

objeto: aQUiSiÇÃo dE MaQUiNárioS, EQUiPaMENToS, iMPlEMENToS, 
fErraMENTaS, EMBarcaÇÃo E oUTroS.
Valor global total r$ 82.080,00 (oitenta e dois mil, oitenta reais).
data de assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 a 31/05/2023
Programa de Trabalho nº 04608149187150000
fonte de recurso 0301000000
Natureza da despesa 44905200
Plano interno: 21dEf402719
contratada: EMPrESa laNoa coMErcioS E SErViÇoS lTda, inscrita no 
cNPJ sob o nº 21.139.345/0001-09, sede com endereço na aVENida Ta-
VarES BaSToS N°125, BElÉM, Pará, 66.613-015
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr.

Protocolo: 810263

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

PORTARIA Nº3458/2022 – ADEPARÁ, DE 06 DE JUNHO DE 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do ParáadEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022/688590 e o de acordo com a diretoria Geral.
coNSidEraNdo a necessidade de descentralização alguns procedimentos 
administrativos com vistas a dinamizar a rotina desta agência;
r E S o l V E:
i – dElEGar competência da diretoria administrativo e financeiro à ser-
vidor(a) TaTiaNE ViaNNa da SilVa, matrícula nº 5891012/9, a autorizar 
procedimentos administrativos em geral no âmbito desta agência.
ii – aTriBUir à diretora administrativo e financeiro TaTiaNE ViaNNa da 
SilVa, matrícula nº 5891012/9, competência de ordenador de despesas, 
habilitando-a a movimentar todos os recursos orçamentários e financeiros 
considerados em favor desta agência.
iii – Esta portaria entra em vigor a contar de 31/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo diretor Geral

Protocolo: 810259
PORTARIA Nº3459/2022 – adeParÁ, de 06 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.
coNSidEraNdo o PaE 2022/688590 e o de acordo com a diretoria Geral;
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e 
objetividade às decisões;
r E S o l V E:
art.1° - dElEGar competência a contar de 31/05/22, o(a) servidor(a) Ta-
TiaNE ViaNNa da SilVa, MT: 5891012/9, diretora administrativo e finan-
ceiro, para separadamente ou em conjunto com o (a) Titular do Órgão, 
assinarem documentos a seguir elencados:
aJUSTar Valor claUSUla E coNdiÇÕES dE EMPrÉSTiMo oU fiNaNciaMENTo;
aBrir coNTaS dE dEPoSiTo;
ESTiPUlar claUSUlaS E coNdiÇÕES;
UTiliZar o crÉdiTo aBErTo Na forMa E coNdiÇÕES;
rEcEBEr, PaSSar rEciBo E dar QUiTaÇÃo;
coNfESSar, TraNSiGir, dESiSTir;
rEiViNdicar dirEiToS;
EfETUar acordoS;
SoliciTar SaldoS E EXTraToS;
aUToriZar dÉBiTo EM coNTa rElaTiVo a oPEraÇÕES;
rETirar cHEQUES dEVolVidoS;
ENdoSSar cHEQUE;
aSSiNar iNSTrUMENTo dE crÉdiTo;
aSSiNar iNSTrUMENTo dE crÉdiTo c/ aUToriZaÇÃo do coNSElHo
adMiN/aSSEMBlÉia GEral
coNSUlTar dEPÓSiToS JUdiciaiS Via iNTErNET;
aSSiNar ProPoSTa dE EMPrÉSTiMo/fiNaNciaMENTo;
aSSiNar adiTiVo dE QUalQUEr ESPÉciE;
aSSiNar coNTraTo dE aBErTUra dE crÉdiTo;
aSSiNar a aPÓlicE dE SEGUro;
EfETUar TraNSfErÊNciaS/PaGaMENToS, EXcETo Por MEio ElETrÔNico;
SUSTar/coNTra-ordENar cHEQUES;
EfETUar rESGaTES/aPlicaÇÕES fiNaNcEiraS;
cadaSTrar, alTErar E dESBloQUEar SENHaS;
EfETUar PaGaMENToS Por MEio ElETrÔNico;
EfETUar TraNSfErÊNciaS Por MEio ElETrÔNico;
EfETUar PaGaMENToS, EXcETo Por MEio ElETrÔNico;
EfETUar TraNSfErÊNciaS, EXcETo Por MEio ElETrÔNico;
liBErar arQUiVoS dE PaGaMENToS No GEr. fiNaNcEiro/aaSP;
SoliciTar SaldoS/EXTraToS, EXcETo iNVESTiMENToS E oPEraÇÕES 
dE crÉdiTo;
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SoliciTar SaldoS/EXTraToS dE iNVESTiMENToS;
SoliciTar SaldoS/EXTraToS, dE oPEraÇÕES dE crÉdiTo;
EMiTir coMProVaNTES;
EfETUar TraNSfErÊNciaS, Para MESMa TiTUlaridadE - MEio ElETrÔNico.
art.2° - os documentos acima descritos deverão ser assinados por, no 
mínimo, dois ordenadores, podendo ser considerada, qualquer combinação 
dentre os cargos descritos acima.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - dirETor GEral

Protocolo: 810265
PORTARIA Nº3457 /2022 - ADEPARÁ, DE 06 DE JUNHO DE 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do ParáadEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
rESolVE:
rEVoGar a contar de 31.05.22, as Portarias nº 1754/2020 e nº 1755/2020 
de 13 julho de 2020, publicadas no doE nº 34283 de 16.07.2020, respec-
tivamente;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral

Protocolo: 810255
PORTARIA Nº 3460/2022- ADEPARÁ, DE 06 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.
coNSidEraNdo o PaE 2022/260555, o de acordo da ddiV, ddia e o de 
acordo da dG e o que determina o art. 49, da lei nº 5.810/94, que trata da 
remoção dos servidores.
r E S o l V E:
rEMoVEr a PEdido o(a) servidor(a) aNToNio NElSoN da coNcEicao 
coSTa, matrícula nº 54186753/1, ocupante do cargo de agente fiscal 
agropecuário, da GEr. de Soure/ Pfa cEaSa para GEr. de abaetetuba/ 
UlSa de Moju, a contar de 01.06.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 810443

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

PORTARIA Nº 3508/2022 – ADEPARA, DE 07 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, ao servidor relacionado abaixo:

Laudo Matrícula Nome dias   Licença Período de gozo
85529 57213172 Geraldo Miranda Moreira 90 Saúde 01/11/2022 a 29/01/2022
87676 57213172 Geraldo Miranda Moreira 180 Prorrogação 30/01/2022 a 28/07/2022

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: 810457

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº 3514 DE 07 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 a servidora Marcia BaTiSTa PENNa, matrícula nº 
5871115/3, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 36/2022, fir-
mado pela adEPará e a aSSociaÇÃo PÓlo ProdUTiVa Pará, cNPJ: 
07.553.026/0001-06, que tem por objeto a aquisição de camisas para uti-
lização na campanha do dia B da Brucelulose.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adepará

Protocolo: 810452
PORTARIA Nº 3507 DE 07 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 EUclidES HolaNda caValcaNTE filHo, 
matrícula nº 5569648/2, para exercer a função de fiscal dos contratos nº 
15/2022, 16/2022, 17/2022, 18/2022 e 19/2022 firmado pela ADEPARÁ e 
caSE coMErcio E adM dE SErVicoS EirEli, cNPJ: 04.673.210/0001-
00, Maria coNSUElo SoarES da MaTa, cNPJ: 28.697.784/0001-78, 
MM coMErcio aTacadiSTa dE arT dE PaP E SErVicoS lTda, cNPJ: 
31.920.842/0001-95, ENTroPia MEdical iNd E coM dE Prod MEdicoS 
lTda, cNPJ: 40.838.415/0001-53 e TrES aVENTaiS HoSP lTda, cNPJ: 
41.388.986/0001-04, respectivamente, que tem por objeto aquisição de 
material permanente e de consumo para atendimento a diretoria de defe-
sa e inspeção Vegetal – ddiV.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adepará

Protocolo: 810363

.

.

errata
.

Na PORTARIA Nº3383/2022 de 02/06/2022, publicada no doE 
nº 34.993 de 03/06/2022, referente à rEadaPTaÇÃo fUNcioNal 
ProViSÓrio da servidora aNa PaUla BaraUNa fErrEira.
onde se lê: 67319/2020 a 30/12/2020.
Leia-se: 90841/2022 a 31/05/2022

Protocolo: 810497

.

.

coNtrato
.

CONTRATO Nº 24/2022
ProcESSo N° 2021/649337
Projeto/atividade – 928338
Elemento da despesa – 339030
fonte - 0261
Valor ToTal: r$ 46.371,00
ViGÊNcia: 09/05/2022 à 08/05/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: aQUiSiÇÃo dE cafÉ E aÇUcar Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da adEPará
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: VS dElGado coMErcio dE arTiGoS dE EScriTorio Ei-
rEli, cNPJ nº 12.665.218-0001/44
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
*Republicado por ter saído com incorreção no DOE 34.963 de 09 
de maio de 2022

Protocolo: 810243

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 3485/2022: BENEfici-
ário: Joao lUiS loPES da SilVa; Matrícula: 57175451;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de transporte (locomoção), 
para atender as necessidades da Gerência de oriximiná.Elemento de des-
pesa / Valor: 339033/ r$1.500,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo 
de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 810159
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 3484/2022: BENEfici-
ário: alEX EUlEr caSTro da SilVa PaUla; Matrícula: 5948956;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de 
transporte (locomoção), para atender as necessidades da Gerência regio-
nal de oriximiná.Elemento de despesa / Valor: 339033/ r$1.500,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.orde-
nador de despesas: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 810155
Portaria de sUPriMeNto de FUNdO Nº 3492/2022: BENEficiá-
rio: aNa Maria aVElar fraZao;Matrícula: 54192696;função:20agricul-
tura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: ocor-
rer com despesas de pronto pagamento de aquisição de serviços de pessoa 
física e jurídica, para atender as necessidades da diretoria administrativa e 
financeira.Elemento de despesa/ Valor: 339036/39/47 / r$4.940,00;Pra-
zo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.
ordenador de despesas: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 810174

.

.

diÁria
.

Portaria: 3503/2022 objetivo: acompanhar a construção de 01 (uma) 
casa de farinha durante o festival Junino com ênfase em farinha de Mandio-
ca na cidade de Bragança/Pá e vistoriar 02 (dois) empreendimentos agrícolas 
no municipio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: BraGaNÇa, TracUaTEUa/Pa Servidor: 05861497/ HaMilToN 
alTaMiro NoNaTo da SilVa (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 03/06/2022 a 
06/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810176
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Portaria: 3490/2022 objetivo: realizar fiscalização no comercio de Se-
mentes e Mudas de 18 (dezoito) estabelecimentos revendedores de semen-
tes nos municipios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
alTaMira/Pa destino: PlacaS,UrUará/Pa Servidor: 54186960/ PEdro 
PaUlo MaToS dE araUJo/ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/ 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810161
Portaria: 3486/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de plantios de 
soja não cadastrados, na safra 21/22.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: UliaNÓPoliS/Pa Ser-
vidor: 5960828/ MYriaM GalVÃo NEVES (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 06/06/2022 a 
10/06/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810162
Portaria: 3497/2022 objetivo: realizar educação sanitária sobre 
boas práticas da cultura dos citros.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/
Pa Servidor: 8606194/ VaNdEilSoN BElforT MoUra / (fiScal ESTadU-
al aGroPEcUário) / 1,5 diária / 02/06/2022 a 03/06/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810168
Portaria: 3491/2022 Objetivo: Realizar fiscalizações em revendas e comér-
cio de sementes e mudas no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: BrEJo GraNdE 
do araGUaia/Pa Servidor: 5871042/ fáBio alaN QUEiroZ corrÊa/ (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS 
/ 08/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810164
Portaria: 3489/2022 objetivo: realizar fiscalização no comércio de 
sementes e mudas das localidades relacionadas abaixo, a fim de garan-
tir o controle desta atividade comercial, no que tange a rastreabilidade 
e a qualidade destes insumos em território paraense.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: NoVa iPiXUNa/
Pa Servidor: 57223827/ aNdErSoN rocHa PiNHEiro/ (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 13/06/2022 a 15/06/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl

Protocolo: 810156
Portaria: 3487/2022 Objetivo: Realizar fiscalizações em revendas e 
comércio de sementes e mudas no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: 
BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa Servidor: 57223302/ SiMoNE da NÓ-
BrEGa/ (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 08/06/2022 a 
10/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810141
Portaria: 3482/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção em 
08 (oito) propriedades rurais produtoras de citros, com ênfase para cancro 
cítrico, Pinta Preta e Greening, propriedades essas que são localizadas no 
Município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPa-
NEMa/Pa destino: PEiXE-Bo/Pa Servidor: 05869978/ alEXaNdrE TaVo-
ra dE alBUQUErQUE SilVa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária 
/ 06/06/2022 a 07/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810142
Portaria: 3483/2022 objetivo: dar apoio no deslocamento da Geren-
te regional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ca-
cHoEira do arari/Pa destino: SaNTa crUZ do arari/Pa Servidor: 
3254070/ JoÃo daS GraÇaS fiGUEirEdo BarBoSa ([SEPlad] aUXiliar 
dE oPEraÇÃo E SEGUraNÇa) / 1,5 diária / 15/06/2022 a 16/06/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810149
Portaria: 3488/2022 objetivo: realizar fiscalização no comercio de Se-
mentes e Mudas das localidades supracitadas, a fim de garantir o controle 
desta atividade comercial, no que pese, a rastreabilidade e a qualidade 
deste insumo em território Paraense.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BraSil NoVo/Pa destino: PlacaS,UrUará/Pa Ser-
vidor: 5897577/ PaUlo ViTor NoGUEira/ (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 
24/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810150
COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE A PAPELETA Nº 

48878/2022, PORTARIA Nº 3072/2022 DE 20/05/2022
Portaria: 3481/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambola e (mosca da carambola).fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: oEiraS do Pará/Pa desti-
no: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 54187109/ JaNari fErrEira aMaro 
filHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 12 diáriaS / 04/06/2022 a 
15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810135
Portaria: 3480/2022 objetivo: realizar fiscalização em 4 (quatro) reven-
das agropecuárias na sede do município de Medicilândia e agrovilas.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil NoVo/Pa destino: 
MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 5897577/ PaUlo ViTor NoGUEira (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 
13/06/2022 a 15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810127
Portaria: 3479/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção de 
pragas da cultura dos citros no município de Nova ipixuna-Pá, tendo como 
meta a visita em 12 (doze) propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: NoVa iPiXUNa/Pa Servi-
dor: 57189977/ EliaNa claUdia oliVEira ViaNa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 4,5  diáriaS / 06/06/2022 a 10/06/2022. ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810122

Portaria: 3477/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da mosca-
da-carambola nos municípios pertencentes à área sem ocorrência da Bactrocera 
carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oriXiMiNá/
Pa destino: cUrUá, ÓBidoS/Pa Servidor: 57220929/ cElSo aNdErSoN BaTiS-
Ta PErEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 13/06/2022 
a 15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810118
Portaria: 3478/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção em 
08 (oito) propriedades rurais produtoras de citros, com ênfase para cancro 
cítrico, Pinta Preta e Greening, propriedades essas que são localizadas no 
Município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNE-
Ma/Pa destino: PEiXE-Boi/Pa Servidor: 54196745/ clEoMENES dEMEr-
Val PiMENTEl coSTa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária 
/ 06/06/2022 a 07/06/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810119
Portaria: 3500/2022 objetivo: realizar inspeção em 25 Unidades Pro-
dutivas de soja no município. Solicito diárias dentro do mesmo município 
de lotação, devido as propriedades que ainda precisam ser feitas as inspe-
ções ficarem a mais de 100km da sede do município, sendo meia diária por 
dia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM EliSEU/
Pa destino: doM EliSEU/Pa Servidor: 45921/ dErGiVaN da SilVa Bar-
BoSa/ (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 06/06/2022 a 10/06/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810199
Portaria: 3496/2022 objetivo: realizar avaliação de desempenho com 
os servidores da UlSa de cumaru do Norte e Eac de Estrela do Pará.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa desti-
no: cUMarU do NorTE/Pa Servidor: 5947211/ daNiElla SilVa diaS/ 
(GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS / 13/06/2022 a 17/06/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 810200
Portaria: 3501/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção em 08 
(oito) propriedades rurais produtoras de citros, com ênfase para cancro cí-
trico, Pinta Preta e Greening, propriedades essas que são localizadas no Mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/
Pa destino: NoVa TiMBoTEUa/Pa Servidor: 05869978/ alEXaNdrE TaVo-
ra dE alBUQUErQUE SilVa / (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 
08/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810215
Portaria: 3501/2022 objetivo: realizar inspeção em 25 Unidades Pro-
dutivas de soja no município. Solicito diárias dentro do mesmo município 
de lotação, devido as propriedades que ainda precisam ser feitas asinspe-
ções ficarem a mais de 100km da sede do município, sendo meia diária por 
dia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM EliSEU/
Pa destino: doM EliSEU/Pa Servidor: 57232464/ iVaNi do Socorro BE-
NiTo MalcHEr / (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 06/06/2022 
a 10/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810212
Portaria: 3499/2022 objetivo: realizar educação sanitária sobre 
boas práticas da cultura dos citros.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/
Pa Servidor: 54191532/ raiMUNdo JoSE MoraES JUNior / (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 02/06/2022 a 03/06/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810188
Portaria: 3506/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alENQUEr/Pa destino: cUrUá/
Pa Servidor: 54197928/ alTEMar PaiXao da SilVa / (aGENTE fiScal 
dE dEfESa aGroPEcUária E florESTal) / 4,5 diáriaS / 06/06/2022 a 
10/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810191
Portaria: 3495/2022 objetivo: deslocar até o município de Novo Pro-
gresso para buscar um veículo, caminonete l-200 pra regional de Tucuruí.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa des-
tino: NoVo ProGrESSo/Pa Servidor: 5869552/ flaVio SilVa dE fiGUEi-
rEdo/ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 06/06/2022 
a 09/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 810192
Portaria: 3505/2022 objetivo: realizar inspeções fitossanitárias em 
unidades produtivas de soja em 12 propriedades e busca aos inadimplen-
tes do cadastro da soja safra 2021/2022.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: iPiXUNa do Pará, 
NoVa ESPEraNÇa do Piriá, ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54192707/ 
ENGEl BlaGiTZ cicHoVSKi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/ 06/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810185
Portaria: 3494/2022 objetivo: dar apoio administrativo no escritório de aten-
dimento na unidade de Soure.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 57189761/ NElMa BarGaS 
doS SaNToS/ (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 13/06/2022 a 
15/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 810184
Portaria: 3498/2022 objetivo: realizar ações defesa e vigilância de mu-
das de açaí do viveiro Santa luzia ltda viabilizando o trajeto até Jacare-
acanga para plantio em escolas municipais e aldeias indígenas em come-
moração a semana de meio ambiente.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: JacarEacaNGa/Pa destino: aPUÍ/aM Servidor: 
57173631/ ViTor rodriGo KraMEr / (fiScal ESTadUal aGroPEcUá-
rio - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 02/06/2022 a 02/06/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810179
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Portaria: 3504/2022 objetivo: realizar inspeções fitossanitárias em 
unidades produtivas de soja em 12 propriedades e busca aos inadimplen-
tes do cadastro da soja safra 2021/2022.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: iPiXUNa do Pará, 
NoVa ESPEraNÇa do Piriá, ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54187236/ 
rooSEVElT dE SoUZa olorTEGUi / (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 4,5 diáriaS / 06/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810181
Portaria: 3493/2022 objetivo: deslocar até o município de Novo Pro-
gresso para buscar um veículo, caminonete l-200 pra regional de Tucuruí.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa desti-
no: NoVo ProGrESSo/Pa Servidor: 54187187/ MaciEl carValHo araU-
Jo/ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 20/06/2022 a 
23/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 810182
Portaria: 3516/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em doze estabele-
cimentos comerciais e/ou propriedades rurais, quanto ao uso e comércio 
de produtos agrotóxicos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TErra alTa/Pa destino: SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servi-
dor: 54187029/ clEcio lEaNdro GoMES dE MENdoNca (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 06/06/2022 a 09/06/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810509
Portaria: 3515/2022 objetivo: realizar levantamentos de detecção de 
pragas quarentenárias em doze propriedades rurais produtoras de citros.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa 
destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 54187029/ clEcio lEaNdro GoMES 
dE MENdoNca (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 13/06/2022 a 
15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810503
Portaria: 3517/2022 objetivo: realizar educação sanitária e vistoria 
inicial em estabelecimentos artesanais processadores de polpa de fruta.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM NoVo/
Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5939071/ JaQUEliNE 
MENdES dE MElo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária 
/ 14/06/2022 a 15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 810520
Portaria: 3511/2022 objetivo: Participar da 9ª Semana Nacional de 
Estudos avançados em contratos administrativos.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: foZ do iGUaÇU/
Pr Servidor: 55589337/ EUlErSoN ViKTor dE oliVEira BorGES (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 7,5 diáriaS / 04/06/2022 a 11/06/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 810450
Portaria: 3512/2022 objetivo: reunir com o gerente regional, tratar 
de assuntos dos recursos Humanos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira/Pa Servidor: 5962748/ 
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa (GErENTE da árEa dE GESTÃo dE 
PESSoaS - GaGP) / 6,5 diáriaS / 06/06/2022 a 12/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 810461
Portaria: 3510/2022 objetivo: Participar da 9ª Semana Nacional de 
Estudos avançados em contratos administrativos.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: foZ do iGUaÇU/
Pr Servidor: 57216853/ GarEZa caldaS dE MaraES (GErENTE) / 7,5 
diáriaS / 04/06/2022 a 11/06/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 810438
Portaria: 3513/2022 objetivo: dar apoio administrativo no escritório de aten-
dimento na unidade de Soure.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 57189761/ NElMa BarGaS 
doS SaNToS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 
24/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 810472

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

errata de Portaria
PORTARIA: 0292/2022, - PUBLICADA NO DOE Nº34. 994 

de 03/06/2022
onde se lê: Escritório local de Belém
Leia-se: Escritório local de ananindeua

Protocolo: 810628

errata
.

errata de Portaria de FÉrias
PORTARIA – 0285/2022, - PUBLICADA NO DOE Nº 34.987 

de 30.05.2022.
onde se lê – no Nº 013, coluna EXErcicio, 2014/2021.
Leia-se - no Nº 013, coluna EXErcicio, 2021/2022.

Protocolo: 810446

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº027/2022
BENEficiário: JadEr MoNTEiro MoUra; MaT.: 5818958; fUNÇÃo: Ex-
tensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; oBJ.: 
Serviços de aTEr/ProaTEr 2022 na região admin. das ilhas. MUNic.: Be-
lém- r; Elemento de despesa: 339030: r$230,00. ord. dE dESPESaS UG 
ilHaS: cÍcEro BaTiSTa SoBriNHo.

Protocolo: 810718

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 091/2022; BENEficiário: rosival Possi-
dônio do Nascimento; MaTrÍcUla Nº: 3175014;  fUNÇÃo: Presidente; 
oBJETiVo: participar de inauguração da USiPaZ no município e realizar 
reuniões técnico-administrativas com supervisores dos escritórios regio-
nais e locais da região; Nº dE diáriaS: 3 ½ (Três e meia) ; PErÍodo: 02 
À 05.06.2022: dESTiNo: caNaÃ doS caraJáS; ordENador dE dESPE-
SaS: MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 810271
Portaria N° 003/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foN-
TE: 0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: acará/ dESTiNo: 
aBaETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 55585767 / BE-
NEficiário: HElENicE cESar BriTo da SilVa / fUNÇÃo: cHEfE do 
EScriTÓrio local dE acará / oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE 
GESTorES da EMaTEr cENTral coM EQUiPE doS EScriTÓrioS locaiS 
E do EScriTÓrio rEGioNal TocaNTiNS. / ordENador dE dESPESaS - 
UG TocaNTiNS: PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810737
Portaria N° 008/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foN-
TE: 0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: caMETá / dESTiNo: 
aBaETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 3179346 / BE-
NEficiário: Maria VaNildE MEdEiroS GoNÇalVES / carGo: aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo / oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE GESTo-
rES da EMaTEr cENTral coM EQUiPE doS EScriTÓrioS locaiS E do 
EScriTÓrio rEGioNal TocaNTiNS. / ordENador dE dESPESaS - UG 
TocaNTiNS: PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810759
PORTARIA N° 009/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foNTE: 
0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: iGaraPÉ-Miri / dESTiNo: 
aBaETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 54187542 / BE-
NEficiário: MarcElo MiraNda SoUSa / fUNÇÃo: cHEfE do EScriTÓ-
rio local dE iGaraPÉ-Miri / oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE 
GESTorES da EMaTEr cENTral coM EQUiPE doS EScriTÓrioS locaiS 
E do EScriTÓrio rEGioNal TocaNTiNS. / ordENador dE dESPESaS - 
UG TocaNTiNS: PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810761
Portaria N° 007/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foN-
TE: 0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: caMETá / dESTiNo: 
aBaETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 57224328 / BE-
NEficiário: aNNa PaUla MalcHEr MUNiZ / carGo: EXTENSioNiSTa 
rUral i / oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE GESTorES da EMa-
TEr cENTral coM EQUiPE doS EScriTÓrioS locaiS E do EScriTÓrio 
rEGioNal TocaNTiNS. / ordENador dE dESPESaS - UG TocaNTiNS: 
PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810756
Portaria N° 006/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foNTE: 
0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: caMETá / dESTiNo: aBa-
ETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 55585656 / BENEfi-
ciário: GilMar fEiToSa dE SoUSa / fUNÇÃo: cHEfE do EScriTÓrio 
local dE caMETá / oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE GESTorES 
da EMaTEr cENTral coM EQUiPE doS EScriTÓrioS locaiS E do ES-
criTÓrio rEGioNal TocaNTiNS. / ordENador dE dESPESaS - UG To-
caNTiNS: PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810753
Portaria N° 005/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foNTE: 
0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: BarcarENa / dESTiNo: 
aBaETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 54196286 / BE-
NEficiário: criSTiaNE da coSTa BriTo / fUNÇÃo: cHEfE do EScri-
TÓrio local dE BarcarENa / oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE 
GESTorES da EMaTEr cENTral coM EQUiPE doS / EScriTÓrioS lo-
caiS E do EScriTÓrio rEGioNal TocaNTiNS. / ordENador dE dES-
PESaS - UG TocaNTiNS: PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810748
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PORTARIA DE DIÁRIAS Nº011/2022
BENEficiário: WaNdErlEY riBaS PErEira; MaT.: 54196654; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101006357; oBJ.: viajar com destino ao município de Ponta de Pedras 
com objetivo de participar como instrutor do cUrSo dE EMiSSÃo dE car. 
MUNic.: Ponta de Pedras-l; Elemento de despesa: 339014: r$356,07. 
ord. dE dESPESaS UG ilHaS: cÍcEro BaTiSTa SoBriNHo.

Protocolo: 810741
Portaria N° 004/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foNTE: 
0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: BaiÃo / dESTiNo: aBa-
ETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 57210217 / BENE-
ficiário: EMaNoEl SEBaSTiÃo PoMPEU PaNToJa / fUNÇÃo: cHEfE do 
EScriTÓrio local dE BaiÃo / oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE 
GESTorES da EMaTEr cENTral coM EQUiPE doS EScriTÓrioS locaiS 
E do EScriTÓrio rEGioNal TocaNTiNS. / ordENador dE dESPESaS - 
UG TocaNTiNS: PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810743
Portaria N° 017/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foNTE: 
0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: MoJU / dESTiNo: aBaETE-
TUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 57211214 / BENEficiá-
rio: MaciEl doS SaNToS SoUZa / carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii / 
oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE GESTorES da EMaTEr cENTral 
coM EQUiPE doS EScriTÓrioS locaiS E do EScriTÓrio rEGioNal 
TocaNTiNS. / ordENador dE dESPESaS - UG TocaNTiNS: PEdro PaU-
lo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810801
Portaria N° 016/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foN-
TE: 0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: MoJU / dESTiNo: 
aBaETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 57210962 / BE-
NEficiário: MariZiTa liMa fErrEira / carGo / fUNÇÃo: cHEfE do 
EScriTÓrio local dE MoJU / oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE 
GESTorES da EMaTEr cENTral coM EQUiPE doS EScriTÓrioS locaiS 
E do EScriTÓrio rEGioNal TocaNTiNS. / ordENador dE dESPESaS - 
UG TocaNTiNS: PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810799
Portaria N° 015/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foNTE: 
0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: MocaJUBa / dESTiNo: 
aBaETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 57176546 / BE-
NEficiário: EdNo NUNES rocHa / carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii 
oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE GESTorES da EMaTEr cENTral 
coM EQUiPE doS EScriTÓrioS locaiS E do EScriTÓrio rEGioNal 
TocaNTiNS. / ordENador dE dESPESaS - UG TocaNTiNS: PEdro PaU-
lo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810793
Portaria N° 013/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foNTE: 
0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: MocaJUBa / dESTiNo: 
aBaETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 MaTrÍcUla: 5577233 / BENE-
ficiário: JorGE caldaS diaS / carGo / fUNÇÃo: cHEfE do EScri-
TÓrio local dE MocaJUBa / oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE 
GESTorES da EMaTEr cENTral coM EQUiPE doS EScriTÓrioS locaiS 
E do EScriTÓrio rEGioNal TocaNTiNS. / ordENador dE dESPESaS - 
UG TocaNTiNS: PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810783
Portaria N° 014/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foNTE: 
0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: MocaJUBa / dESTiNo: 
aBaETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 5577233 / BE-
NEficiário: JorGE caldaS diaS / carGo / fUNÇÃo: cHEfE do EScri-
TÓrio local dE MocaJUBa / oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE 
GESTorES da EMaTEr cENTral coM EQUiPE doS EScriTÓrioS locaiS 
E do EScriTÓrio rEGioNal TocaNTiNS. / ordENador dE dESPESaS - 
UG TocaNTiNS: PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810789
Portaria N° 012/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foN-
TE: 0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: liMoEiro do aJU-
rU / dESTiNo: aBaETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 
54187036 / BENEficiário: Edir aNToNio QUEiroZ rodriGUES / car-
Go: EXTENSioNiSTa rUral ii / oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE 
GESTorES da EMaTEr cENTral coM EQUiPE doS EScriTÓrioS locaiS 
E do EScriTÓrio rEGioNal TocaNTiNS. / ordENador dE dESPESaS - 
UG TocaNTiNS: PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810779
Portaria N° 010/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foNTE: 
0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: iGaraPÉ-Miri / dESTi-
No: aBaETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 54196288 
/ BENEficiário: JilVaNo JoÃo PiNHEiro PaNToJa / carGo: EXTEN-
SioNiSTa rUral ii / oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo dE GESTo-
rES da EMaTEr cENTral coM EQUiPE doS EScriTÓrioS locaiS E do 
EScriTÓrio rEGioNal TocaNTiNS. / ordENador dE dESPESaS - UG 
TocaNTiNS: PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 810766
Portaria N° 011/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 0,5 diária / foN-
TE: 0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: liMoEiro do aJU-
rU / dESTiNo: aBaETETUBa / PErÍodo: dia 09/06/2022 / MaTrÍcUla: 
57189559 / BENEficiário: MaX ÂNGElo dE liMa coSTa / carGo / fUN-
ÇÃo: cHEfE do EScriTÓrio local dE liMoEiro do aJUrU / oBJETiVo: 
ParTiciPar da rEUNiÃo dE GESTorES da EMaTEr cENTral coM EQUi-
PE doS EScriTÓrioS locaiS E do EScriTÓrio rEGioNal TocaNTiNS. 
/ ordENador dE dESPESaS - UG TocaNTiNS: PEdro PaUlo rodri-
GUES dE lEÃo

Protocolo: 810774

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 065/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidores leandro José Monteiro ribeiro, matrícula Nº 
80845866/1, como fiscal e Ellen Tatiane de Oliveira Queiroz, matrícula 
5898179/1, como suplente de fiscal, do contrato de pessoa jurídica es-
pecializada no fornecimento de Material Expediente (Pregão nº 011/2021 
SRP/SEPLAD, que resultou a Ata de Registro de Preços n° 05/2022), fir-
mado com a empresa STar coMÉrcio dE aliMENToS lTda, a contar de 
30 de maio de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 07 de junho de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 810405

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 11/2022
Processo 2022/141030
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
Material Expediente (Pregão nº 011/2021 SrP/SEPlad, que resultou a ata 
de registro de Preços n° 05/2022).
fundamento legal: lei federal nº 8.666, de 21 de junho de1993, da lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da lei Estadual nº 6.474, de 06 
de agosto de 2002, do decreto Estadual nº 534, de 4 de fevereiro de 2020, 
lei nº 13.303, de 30 dejunho de 2016.
Valor Total: r$ 3.281,00
Vigência: 30/05/2022 a 29/05/2023
orçamento: Unidade orçamentária: 58201, fonte do recurso: 0261 - Pro-
grama: 1297 - Manutenção da Gestão - PTrES: 588338 - operacionaliza-
ção das ações administrativas - Natureza da despesa: 33.90.30 – Material 
de consumo
contratado: STar coMÉrcio dE aliMENToS lTda - cNPJ: 
23.146.066/0001-90
Endereço: rua das rosas, nº 198, Galpão 04 cEP: 66.635-110 – Parque 
Verde – Belém/Pa
data da assinatura: 30/05/2022
ordenador: fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente cEaSa/Pa

Protocolo: 810403

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 01165/2022-GAB/SEMAS, DE 06.06.2022
Servidora: BrENda BaTiSTa cirilo
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
Matrícula: 55588599/2
i – dESiGNar, a servidora para responder pela Gerência do Sistema de 
informações sobre recursos Hídricos - GESir, durante o impedimento do 
titular rafaEl ESTUMaNo lEal, matrícula nº 5927747/2, de férias no pe-
ríodo de 20/06/2022 a 04/07/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 810389

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - REPUBLICAÇÃO
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento, por de-
manda, de materiais gráficos para atender as demandas da Secretaria de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS.
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Entrega do Edital, disponível a partir do dia 08.06.2022: 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: 22/06/2022 às 09:00h (horário de Brasília)
08 de junho de 2022.
raiza freitas Gois
PrEGoEira oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 810483

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 1171/2022 – GAB/SEMAS
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções 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 2022/617936 GEcoS-SEMaS;
rESolVE:
i - Excluir da PorTaria Nº 1059/2022-GaB/SEMaS de 25/05/2022, 
publicada no doE nº 34.990 do dia 01/06/2022, os servidores lEoNaN dE 
SoUZa BraGa, 5938582/1, ocupante do cargo de aSSESSor ESPEcial, 
roSa Maria da lUZ MENdES, 5936371/ 3, ocupante do cargo de 
coordENador e JESUS dE NaZarE cardoSo PalHETa, 5654807/ 1, 
ocupante do cargo de motorista.
Belém, 07 de junho de 2022.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 810197
PORTARIA Nº 1158/2022 - GAB/SEMAS 06 DE JUNHO DE 2022.

objetivo: realização de reuniões com prefeituras, parceiros locais e comu-
nidades para elaboração de projeto submetido ao fundo amazônia oriental 
(fao).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Belém/Pa e Moju/Pa
Período:06/06 a 19/06/2022 – 13 e ½ diárias.
Servidor:
-57215770-1 - JoaNiSio cardoSo MESQUiTa – (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 809839
PORTARIA Nº 0848/2022 - GAB/SEMAS 04 DE MAIO DE 2022.

Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental no Navio NM Haidar em 
conjunto com a DLA, 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: 31/05 a 01/06/2022 – 01 e ½ diária
Servidores:
- 5936342/2 - alVaro dE caSTro PacHEco JUNior - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5954934/1 - GUSTaVo airES SarMaNHo - (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: 794193
PORTARIA Nº 0856/2022 - GAB/SEMAS 05 DE MAIO DE 2022.

Objetivo: Realizar ação conjunta de fiscalização ambiental com a Gerência 
de infraestrutura de Energia, Parcelamento do Solo e Saneamento - GE-
PaS/dla, na área/polígono do aterro sanitário do município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 28/05/2022 – ½ diária
Servidores:
- 5954934/1 - GUSTaVo airES SarMaNHo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954945/1 - BrUNo friaS caraciolo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5912113/2 - aNdrEa Maria dE araÚJo - (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: 794250
PORTARIA Nº 0933/2022 - GAB/SEMAS 12 DE MAIO DE 2022.

Objetivo: Realizar fiscalização de plantel dos usuários cadastrados no SIS-
PaSS.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Pacajá, anapu, altamira, Vitoria do Xingu, Senador José porfírio, 
Brasil Novo e Medicilândia/Pa.
Período: 16/05 a 28/05/2022– 12 e ½ diárias
Servidores:
- 57191997/3 - daVid oliVEira lUZ – Técnico em Gestão de Pesca e 
aquicultura

- 5954902/1 - dENiS dE PiNHo SoUSa - Técnico em Gestão de Meio 
ambiente
- 7565492/2 - WilSoN loBaTo MoNTEiro JUNior – Técnico em Gestão 
de Meio ambiente
– 5883997/2 - aNToNio araNHa NETo - Motorista
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 798063

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 1150/2022 - DGAF/GAB/SEMAS, 03/06/2022
coNcEdEr 10(dez) dias das férias regulamentares, ao servidor fEliPE 
raMoN lESS , matricula 5936408/ 2, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão de Meio ambiente, lotado no Núcleos regionais de Gestão 
e regularidade ambiente/Santarém-Pa , no período de 18/05/2022 a 
27/05/2022, referente exercício, 2020/2021, interrompidas através da 
PorTaria Nº 2082/2021–dGaf/GaB/SEMaS de 17/11/2021, publicada no 
doE nº 34.770 de  19/11/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 810740
PORTARIA Nº999/2022 -DGAF/GAB/SEMAS, 02/06/2022

Excluir da PorTaria Nº 811/2022-dGaf/GaB/SEMaS de 03/05/2022, 
publicada no doE nº 34.961 de 06/05/2022, as férias regulamentares da 
servidora SilVaNa MiraNda NUNES, matrícula nº 97571371/ 2, ocupante 
do cargo de Gerente, lotada na diretoria de Gestão administrativa 
e financeira -dGaf, tornando sem efeito o período de 06/06/2022 a 
05/07/2022 referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 810724
 PORTARIA Nº 1135/2022-DGAF/GAB/SEMAS, 02/06/2022

alTErar, o gozo de férias, por necessidade de serviço, o período de 
09/05/2022 a 28/05/2022 para 25/07/2022 a 13/08/2022, ao servidor 
WaNdErSoN fEliSMiNo da SilVa SoUZa a, id. funcional nº 55587749/ 
2, ocupante do cargo de assistente de informática, lotado na diretoria de 
Tecnologia da informação, concedida através da PorTaria Nº 2023/2021-
dGaf/GaB/SEMaS de 08/11/2021, publicada no doE nº 34.760 de 
09/11/2021, referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 810714

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº. 366 DE 06 DE JUNHO DE 2022
art. 1º – autorizar a servidora Patricia cristina de leão Messias, matrí-
cula n° 57224309, ocupante do cargo de Gerente, carteira Nacional de 
Habilitação n° 04890963609, Categoria B, a dirigir veículos oficiais do IDE-
flor-Bio, na área de abrangência da região administrativa calha Norte 1, 
no período de 03/06 a 31/08/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 810165
PORTARIA Nº. 371 de 07 de JUNHo de 2022

art. 1º. designar a comissão constituída pelos servidores abaixo relacio-
nados, sob a Presidência do primeiro, realizar o inventário e avaliação de 
Bens Móveis do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará – idEflor - Bio, obedecendo aos critérios conforme 
dispostos em lei.

dados do serVidor PerFiL

Nome: Jorge da Silva Barbosa filho
Matrícula: 5918519 PrESidENTE

Nome: larissa américo regis
Matrícula: 57201040 MEMBro

Nome: João claudio conceição de Souza
Matrícula: 57201094 MEMBro

Elizete Pureza da Silva
Matrícula: 5935486 SUPlENTE

art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 810551
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diÁria
.

PORTARIA Nº. 373 DE 07 DE JUNHO DE 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Mojuí dos campos-Pa, de 07 a 10/06/2022:

servidor objetivo
Gizele luciana cabral ramos, matrícula nº 5957611, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental. Visita técnica e capacitação no manejo da cultura do cacau 

e cupuaçu em propriedades rurais no Município de Mojuí dos 
campos.Peterson Silva de Sousa, matrícula  nº 5953423, ocu-

pante do cargo de Técnico em Gestão ambiental.
Paulo césar alves Gonçalves, matrícula nº 54187118, 

ocupante do cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 

atividade institucional.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/689954 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº. 370 DE 07 DE JUNHO DE 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de São felix do Xingu-Pa, de 30/05 a 04/06/2022:

servidor objetivo

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

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

parcerias na aPa Triunfo do Xingu.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/591046 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PortariA Nº. 368 DE 07 DE JUNHO DE 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os muni-
cípios de Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa, de 23/05 a 04/06/2022:

servidor objetivo

Elison Melonio da costa, matrícula nº 14856, ocupante 
do cargo de agente de Endemias ii.

apoio administrativo inerentes a gestão do Mosaico (GrTUc) e 
apoio administrativo de fiscalização ambiental nos municípios 

que abrangem o Mosaico do lago de Tucuruí.

ii - conceder 12,5 (doze e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/585493 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 810548
PORTARIA Nº. 374 DE 07 DE JUNHO DE 2022

i - autorizar o deslocamento dos colaboradores Eventuais conforme abai-
xo, para os municípios de Marabá e São Geraldo do araguaia-Pa, de 06 a 
13/06/2022:

colaborador objetivo
anderson cássio ramos Barros realizar palestras e atividades recreativas de Educação ambien-

tal voltadas para a preservação e conservação da fauna e flora 
durante o festejo do divino no PESaM.

claudilene Santos dias
laiane dos Santos dias

ii – conceder 7,5 (sete e meia) diárias, a cada colaborador, conforme o pro-
cesso nº 2022/635128 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 810733

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº. 367 DE 06 DE JUNHO DE 2022
art.1º - conceder, o fracionamento das férias regulamentares ao servidor abaixo:

Nome Matrícula Período aquisitivo  1º Período de 
Gozo 2º Período de Gozo

fErNaNdo WilliaM dE oliVEi-
ra fErrEira 5950039 06/08/2020 a 

05/08/2021
20/06/2022 a 
04/07/2022

31/10/2022 a 
14/11/2022

Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 810172

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

PORTARIA Nº. 372 DE 07 DE JUNHO DE 2022
art. 1º - alterar o período de férias da servidora rosiane andrade Terra, 
matrícula nº 57212244, referente ao período aquisitivo de 31/03/2021 a 
30/03/2022, publicado no doE nº 34.961 de 06/05/2022. com a altera-
ção, passará a ser gozada no período de 15/06/2022 a 14/07/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 810411

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA Nº 903/2022-SAGA
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: PEdro PaUlo corrÊa do coUTo
Matrícula: 5695287
Programa de Trabalho: 218264
fonte do recurso: 01010000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 2.000,00
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 904/2022-SAGA
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: TEN cEl PM MiGUEl ÂNGElo SoUSa corrÊa
Matrícula: 5808073-1
Programa de Trabalho: 218264
fonte do recurso: 01010000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 1.000,00
339039 - r$ 1.00,00
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 810767
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 115/2022 – CCC: NoMEar 
o MAJ QOSPM RG 37720 JOSÉ MARIA DOS SANTOS COELHO, como fis-
cal do contrato administrativo n° 046/2021-ccc/PMPa, celebrado entre a 
PMPa e a Empresa rc MÓVEiS lTda; cujo objeto é a aquisição de Materiais 
e Equipamentos Hospitalares para a reativação do Hospital da PMPa”; No-
MEar a caP QoSPM rG 39723 GaBriEla loUrEiro da crUZ carValHo, 
como membro da comissão fiscalizadora; NOMEAR a 2º TEN QOSPM RG 
40887 RAFAELA COMARU GOUVEIA, como membro da comissão fiscali-
zadora; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 07 de Junho de 
2022;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; 
chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 810173
PORTARIA Nº 027/2022 – EP/PMPA – oBJETo: Tornar sem efeito a 
PorTaria Nº 024/2022-EP/PMPa publicadas no doE nº 34998, de 07 de 
junho de 2022 Protocolo: 809969. Belém/Pa, 07/06/2022; JEaNdErSoN 
da SilVa SaraiVa – TEN cEl QoPM - chefe do EP/PMPa.

Protocolo: 810765
PORTARIA Nº 026/2022 – EP/PMPA – oBJETo: Tornar sem efeito a 
PorTaria Nº 023/2022-EP/PMPa, publicada no doE nº 34998, de 07 de 
junho de 2022 Protocolo: 809559. Belém/Pa, 07/06/2022; JEaNdErSoN 
da SilVa SaraiVa – TEN cEl QoPM - chefe do EP/PMPa.

Protocolo: 810762
PORTARIA Nº 1797/2022 – DGP/SP/SCCMP

o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando os termos do Memorando nº 912/2022 – c.a./
APM, de 31 de maio de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo 
al of PM raPHaEl araÚJo dE oliVEira; considerando a PorTaria 
Nº 230/2022-dGEc, publicada no Boletim Geral nº 105, de 02 de junho 
de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfo/PMPa/2022 o al of PM 
raPHaEl araÚJo dE oliVEira (PaE Nº 2022/679091);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al of PM raPHa-
El araÚJo dE oliVEira (cPf Nº 030.136.801-56), pertencente à acade-
mia de Polícia Militar “cel fontoura”.
art. 2º EXclUir o al of PM raPHaEl araÚJo dE oliVEira, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 07 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 810712
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errata
.

Errata da PORTARIA Nº 106/22/di/dF, contida no doE nº 34.841 
do dia 24/01/2022; onde Lê-se: Servidores: cEl PM Josimar leão 
Queiroz; cPf: 440.367.362-72; Valor: r$1.582,60. TEN cEl antonio 
Vicente da Silva Neto; cPf: 429.970.382-00; Valor: r$ 1.582,60. TEN PM 
Jeremias Pereira de Matos; cPf: 010.314.922-83; Valor: r$1.411,10. SUB 
TEN Edival conceição Silva; cPf: 362.352.702-59; Valor: r$1.318,80. 
SGT PM Gediel de oliveira farias; cPf: 397.981.942-68; Valor: 
r$1.318,80. SGT PM douglas oliveira da Silva; cPf: 452.119.812-
00; Valor: r$1.318,80. SGT PM José carlos Guedes Santos; cPf: 
217.924.452-53; Valor: r$1.318,80. SGT PM Márcio felipe Martins; 
cPf: 397.642.652-00; Valor: r$1.318,80. SGT PM anderson augusto 
Xavier; cPf: 905.523.422-20; Valor: r$1.318,80. SGT PM Silvio Gomes 
Barbosa; cPf: 731.040.352-53; Valor: r$1.318,80. SGT PM reinaldo da 
Silva Nazaré; cPf: 511.492.732-91; Valor: r$1.318,80. SGT PM Eron de 
Jesus Valente Pinto; cPf: 738.612.862-20; Valor: r$1.318,80. cB PM Eder 
Jorge leite ledo; cPf: 893.290.902-49; Valor: r$1.266,00. cB PM luis 
cleber Gonçalves de Novaes; cPf: 001.478.292-83; Valor: r$1.266,00. cB 
PM iuri da Silva da costa; cPf: 002.941.332-08; Valor: r$1.266,00. Sd 
PM ana Soraya campos Barbosa; cPf: 943.876.992-72; Valor: 
r$1.266,00. Sd PM Jairo Pereira leite; cPf: 903.188.622-04; Valor: 
r$1.266,00. Leia-se: Servidores: cEl PM Josimar leão Queiroz; cPf: 
440.367.362-72; Valor: r$1.582,60. TEN cEl antonio Vicente da Silva 
Neto; cPf: 429.970.382-00; Valor: r$ 1.582,60. TEN PM Jeremias Pereira 
de Matos; cPf: 010.314.922-83; Valor: r$1.411,10. SGT PM Gediel de 
oliveira farias; cPf: 397.981.942-68; Valor: r$1.318,80. SGT PM douglas 
oliveira da Silva; cPf: 452.119.812-00; Valor: r$1.318,80. SGT PM José 
carlos Guedes Santos; cPf: 217.924.452-53; Valor: r$1.318,80. SGT 
PM Márcio felipe Martins; cPf: 397.642.652-00; Valor: r$1.318,80. SGT 
PM anderson augusto Xavier; cPf: 905.523.422-20; Valor: r$1.318,80. 
SGT PM Silvio Gomes Barbosa; cPf: 731.040.352-53; Valor: r$1.318,80. 
SGT PM reinaldo da Silva Nazaré; cPf: 511.492.732-91; Valor: 
r$1.318,80. SGT PM Eron de Jesus Valente Pinto; cPf: 738.612.862-
20; Valor: r$1.318,80. cB PM Eder Jorge leite ledo; cPf: 893.290.902-
49; Valor: r$1.266,00. cB PM luis cleber Gonçalves de Novaes; cPf: 
001.478.292-83; Valor: r$1.266,00. cB PM iuri da Silva da costa; cPf: 
002.941.332-08; Valor: r$1.266,00. Sd PM ana Soraya campos 
Barbosa; cPf: 943.876.992-72; Valor: r$1.266,00. Sd PM Jairo Pereira 
leite; cPf: 903.188.622-04; Valor: r$1.266,00. . ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 810518

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2022/
cPL/PMPa

PAE Nº 2022/287907
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 os contratados:

cUrso de ForMaÇÃo de PraÇas – cFP 2022
disciPLiNa doceNte cPF VaLor

arMaMENTo E Tiro Policial MaX alEXaNdrE PaNToJa BarroS 579.073.072-87 r$ 4.000,00
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar SaNNiErY liSBoa da SilVa 931.217.332-49 r$ 3.710,00

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral MaNoEl rEGiNaldo raMoS BaTiSTa 790.166.692-72 r$ 3.600,00
dEfESa PESSoal Policial fraNciSco rEGiNaldo dE SoUSa cardoSo 429.657.212-15 r$ 5.400,00

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo rUBENS TEiXEira MaUÉS JUNior 460.508.412-68 r$ 4.200,00
Valor ToTal r$ 20.910,00

Valor ToTal coM PaTroNal r$ 25.092,00

do oBJETo: contratação de professores e/ou instrutores para ministrarem 
aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE PraÇaS - cfP 2022 (Polo Belém – 
cfaP), em substituição aos docentes abaixo elencados, os quais haviam 
sido contratados através do Termo de inexigibilidade Nº 002/2022/cPl/
PMPa, publicado no doE N° 34.845, de 27 JaN 22 (PaE Nº 2022/67032).

disciPLiNa doceNte

arMaMENTo E Tiro Policial SUliVaN HEVElliN PiMENTEl dE araÚJo

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar raildo MoNTEiro doS SaNToS

PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral adEraldo PErEira dE frEiTaS NETo

dEfESa PESSoal Policial EdiMar MarcElo coElHo coSTa

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo MaUro JoSÉ MaUÉS PaiXÃo

da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.

Valor ESTiMado: r$ 25.092,00 (vinte e cinco mil, noventa e dois reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança 
Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa física; 3.3.90.47.00 - obrigações Tributarias e contributivas; Pi: 
1050008833c; fonte do recurso: 0101 (recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE - GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 07 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 810237
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 017/2022/CPL/PMPA
Pae 2022/235671

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, coTi SErViÇoS dE iNforMáTica 
lTda, inscrita sob o cNPJ nº 19.438.626/0001-02.
do oBJETo: contratação de empresa para prestação de serviço(s) de cur-
sos e treinamentos para os servidores da área da tecnologia da informação 
- TI, a fim de capacitar, atualizar, aperfeiçoar e certificar para as novas 
tecnologias presentes no mercado os servidores lotados no centro de in-
formática e Telecomunicações.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE liciTa-
ÇÃo: 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$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1508 – Governança Pública; ação 
(projeto/atividade): 26/8832 - Gestão de Tecnologia da informação e comuni-
cação; Natureza da despesa: 3.3.90.40.19 – TrEiNaMENTo/caPaciTaÇÃo EM 
Tic; Plano interno: 4120008238c; fonte de recurso: 0101 (recurso ordinário).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE – GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 07 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 810476
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 019/2022/CPL/PMPA
PAE Nº 2022/189468

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 dÍGiTro TEcNoloGia S. a., inscrita 
no cNPJ 83.472.803/0001-76.
DO OBJETO: Contratação de licença de uso de software para acompanha-
mento das obras e reformas dos prédios da PMPa e desenvolvimento de 
orçamentos e acompanhamento de construções civis, visando futuras re-
formas dos prédios.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação se fundamenta no art. 25, i da lei 
8.666/93, considerando a natureza exclusiva do fornecedor.
Valor ESTiMado: r$ 7.692,00 (Sete mil, seiscentos e noventa e dois reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1508 – Governança Pública; 
ação (projeto/atividade): 26/8238 – Gestão de Tecnologia da informação 
e comunicação; Natureza da despesa: 33.90.40.94 – aquisição de sof-
tware de aplicação; PI: 4120008238C. Fonte de Recurso: 0101 (Recursos 
ordinários).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 07 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 810726

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

PROCESSO PAE Nº 2022/287907
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 024/2022/cPl/PMPa visando à contratação de professo-
res e/ou instrutores para ministrarem aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE 
PraÇaS - cfP 2022 (Polo Belém - cfaP), em substituição aos docentes 
abaixo elencados, os quais haviam sido contratados através do Termo de 
inexigibilidade Nº 002/2022/cPl/PMPa, publicado no doE N° 34.845, de 
27 JaN 22 (PaE Nº 2022/67032).

disciPLiNa doceNte
arMaMENTo E Tiro Policial SUliVaN HEVElliN PiMENTEl dE araÚJo

aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar raildo MoNTEiro doS SaNToS
PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral adEraldo PErEira dE frEiTaS NETo

dEfESa PESSoal Policial EdiMar MarcElo coElHo coSTa

iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo MaUro JoSÉ MaUÉS PaiXÃo

Valor: r$ 25.092,00 (vinte e cinco mil, noventa e dois reais).
Belém - Pa, 07 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 810238
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
 O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 017/2022/cPl/PMPa, PaE nº 2022/235671, visando à 
contratação de empresa para prestação de serviço(s) de cursos e treina-
mentos para os servidores da área da tecnologia da informação - TI, a fim 
de capacitar, atualizar, aperfeiçoar e certificar para as novas tecnologias 
presentes no mercado os servidores lotados no centro de informática e 
Telecomunicações.
Valor: r$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).
Belém - Pa, 07 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 810479
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 019/2022/cPl/PMPa, PaE 2022/189468, visando à con-
tratação de licença de uso de software para acompanhamento das obras e 
reformas dos prédios da PMPa e desenvolvimento de orçamentos e acom-
panhamento de construções civis, visando futuras reformas dos prédios.
Valor: r$ 7.692,00 (Sete mil, seiscentos e noventa e dois reais).
Belém - Pa, 07 de junho de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 810734

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
PORTARIA Nº 572/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido JUNiSo 
HoNoraTo E SilVa, cEl PM, Mf: 56148051, do efetivo do (a) cPc ii: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 2.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 580/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido UliSSES MarQUES 
loBo, cEl PM, Mf: 56158601, do efetivo do (a) cPr Vii: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2.000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo 
– fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 581/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido PaUlo adÔNiS 
coNcEiÇÃo MENdES, MaJ PM, Mf: 54193168/1, do efetivo do (a) 13ª 
ciPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 582/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido liliaN PaTrÍcia 
SoUZa BarroS, MaJ PM, Mf: 56148051, do efetivo do (a) caf: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 583/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido adriaNo 
NaZarENo GÓES da SilVa, MaJ PM, Mf: 54193279/1, do efetivo do (a) 
consultoria Jurídica: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
–aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
PORTARIA Nº 584/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido carloS alBErTo 
SilVa dE SoUZa,MaJ PM, Mf: 5887364/1, do efetivo do (a) 1ª ciPM: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1.700,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 585/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido KlEBEr GoMES dE 
SoUSa ,MaJ PM, Mf: 58331081, do efetivo do (a) 30ª ciPM: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo 
– fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 586/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido alfEU BUlHÕES 
lEiTE,TEN cEl PM, Mf: 5807751/01, do efetivo do (a) 6º BPM: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2.000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo 
– fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 587/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido claUdMar 
ElPidio fErrEira diaS, MaJ PM, Mf: 58179351, do efetivo do (a) 6º 
BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 2.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 589/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido HEldErlEY 
SoUZa dE oliVEira, cEl PM, Mf: 5773970/1, do efetivo do (a) cPr Xii: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 2.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

PORTARIA Nº 590/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido MarloS JaMES 
SENa rodriGUES ,caP PM, Mf: 56320801, do efetivo do (a) centro de 
inteligência: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 591/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido JoSÉ carloS 
oliVEira SoUTo JÚNior, 1° TEN PM, Mf: 4220573/1, do efetivo do (a) 
10ª ciPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 592/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido JEaN caMPoS 
GUiMarÃES, 2º TEN PM, Mf: 5703239/1, do efetivo do (a) Nri/c. iNT.-
caSTaNHal: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 593/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido aNToNio Maria 
dE SENa liMa, 1° TEN cEl PM, Mf: 58107791, do efetivo do (a) P3/
rPMoNT: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 595/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido alBiNo 
rodriGUES liMa,TEN cEl PM, Mf: 5818311, do efetivo do (a) centro de 
inteligência: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PORTARIA Nº 642/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido GlaUdSoN 
fiGUEirEdo da SilVa, MaJ PM, Mf: 58774021, do efetivo do (a) dGP: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM
PORTARIA Nº 643/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido aUGUSTo cÉZar 
SilVa GUiMarÃES, TEN cEl PM, Mf: 58179191 do efetivo do (a) 12º 
BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 2.000,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. TErc PESS 
JUridica – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM

Protocolo: 810784

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº2343/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (Supervisão iii a- 2ª Quinzena de 
Maio/2022; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 14 a 19/05/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
caP PM Elson Sousa rodrigues; cPf: 898.575.262-68; Valor: r$1.450,70. 
SGT PM Pedro Paulo Santos da luz; cPf: 953.448.372-91; Valor: 
r$1.318,80. cB PM Thércio Júnior Pinheiro de lima; cPf: 862.232.912-72; 
Valor: r$1.266,00. Sd PM Marcelo Santos da luz filho; cPf: 019.584.352-
52 ; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº2344/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (Supervisão iii B - 2ª Quinzena de 
Maio/2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 19 a 24/05/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
TEN PM diogo José Nascimento ferreira; cPf: 933.424.112-87; Valor: 
r$1.411,10. SGT PM dayse ferreira dias; cPf: 900.093.712-49; Valor: 
r$1.318,80. cB PM Josué Miranda amaral dias; cPf: 000.955.872-17; 
Valor: r$1.266,00. cB PM Jorge Victor Vieira acioli; cPf: 751.113.652-
49; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº2345/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito Nas rodovias Estaduais (Supervisão iii c - 2ª Quinzena 
de Maio/2022) ; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; Período: 24 a 
29/05/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: caP PM Elson Sousa rodrigues; cPf: 898.575.262-68; Valor: 
r$1.450,70. SGT PM Pedro Paulo Santos da luz; cPf: 953.448.372-
91; Valor: r$1.318,80. cB PM anderson de Mendonça cordovil; cPf: 
794.382.962-04; Valor: r$1.266,00. Sd PM Marcelo Santos da luz filho; 
cPf: 019.584.352-52; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2346/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 15 
a 20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM Marcus andré Monteiro figueiredo; cPf: 746.366.692-
15; Valor: r$857,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
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PORTARIA Nº2347/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM Wilson de Sousa Barata; cPf: 885.229.542-91; Valor: 
r$857,20. cB PM luiz fernando azulai Soares; cPf: 000.849.312-05 ; 
Valor: r$857,20. cB PM Joseane Mercês Santos ramos; cPf: 792.197.562-
34; Valor: r$857,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.    
PORTARIA Nº2348/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM 
Hermeson dos Santos Galvão; cPf: 000.155.752-17; Valor: r$1.266,00.
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.    
PORTARIA Nº2349/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/05/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
MaJ PM agnaldo costa da almada; cPf: 512.214.382-04; Valor: 
r$1.582,60. SGT PM robson afonso amaral chaves; cPf: 489.540.552-49; 
Valor: r$1.318,80. SGT PM Gilmar da cunha Sousa; cPf: 640.520.522-34 
; Valor: r$1.318,80. Sd PM Gabriela cardoso Martins; cPf: 036.433.152-
60; Valor: r$1.266,00.ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.     
PORTARIA Nº2350/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 
20/05/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM antônio costa campos Neto; cPf: 018.943.203-95; 
Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.     
PORTARIA Nº2351/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 15 
a 20/05/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM Jose Nazareno de Sousa Junior; cPf: 983.551.472-
00; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.     
PORTARIA Nº2353/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/05/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM ivanei cardoso dos Santos; cPf: 656.225.962-20; Valor: 
r$1.318,80. cB PM Paulo diego de Brito Nascimento; cPf: 923.251.902-
00; Valor: r$1.266,00. cB PM Jamerson Jorge Teixeira da Silva; cPf: 
923.251.902-00; Valor: R$1.266,00. CB PM Jenniffer Rodrigues Santos 
casseb; cPf: 807.782.242-87; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.     
PORTARIA Nº2354/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 20/05/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM denise oscari ferreira Mendes; cPf: 887.255.882-49; Valor: 
r$857,20. cB PM Michele luzia da Silva lima Souza; cPf: 683.050.102-
44; Valor: r$857,20. cB PM anamaria fernandes de figueiredo; cPf: 
923.251.902-00; Valor: r$857,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.     
PORTARIA Nº2355/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento(op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM diogo cezar de oliveira Souza; cPf: 905.352.782-68; Valor: 
r$1.318,80. cB PM Everaldo Gledson de Jesus lima; cPf: 897.920.682-
87; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.    
PORTARIA Nº2356/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento(op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM Santiago dos Santos leite; cPf: 007.212.732-54; Valor: 
r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.     
PORTARIA Nº2357/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento(op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM abdias Sousa Pedrosa; cPf: 863.033.172-00 ; Valor: r$870,40. 
cB PM david allan da Silva Nogueira; cPf: 888.412.272-49; Valor: 
r$857,20. Sd PM crisley inaê Monteiro da Silva; cPf: 002.946.532-
01 ; Valor: r$857,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.     

PORTARIA Nº2358/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento(op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM Saulo Vales carneiro; cPf: 882.761.122-34; Valor: r$1.318,80. 
SGT PM Valério Marques ribeiro; cPf: 584.160.722-72 ; Valor: r$1.318,80. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.     
PORTARIA Nº2359/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento(op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM Valéria da Silva Barbosa; cPf: 777.406.532-68; Valor: r$870,40. 
cB PM Kelly andressa leite Souza; cPf: 872.709.352-20; Valor: r$857,20. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.    
PORTARIA Nº2360/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento(op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM Valdenor de Melo ferreira; cPf: 006.288.742-43; Valor: r$1.266,00. 
cB PM Elton Blanco dos Santos; cPf: 906.059.342-15; Valor: r$1.266,00. 
cB PM John da Silva araújo; cPf: 891.310.702-30; Valor: r$1.266,00. 
Sd PM andreo cardoso ribeiro; cPf: 023.522.472-33; Valor: r$1.266,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2361/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: ilha de cotijuba-Pa; Período: 15 a 
20/05/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: Sd PM deise Santos Silva louro; cPf: 978.259.562-49; Valor: 
r$857,20.ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº2362/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 15 a 20/05/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
TEN cEl PM alessandro alberto de Souza dias; cPf: 365.433.142-
49; Valor: r$1.582,60. SGT PM antonio roberto Vitor Barbosa; cPf: 
580.974.492-34; Valor: r$1.318,80. cB PM livia rebouças ferreira de 
carvalho; cPf: 993.297.432-34; Valor: r$1.266,00.ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2363/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 
20/05/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM raphael da Silva Monteiro; cPf: 803.065.512.68; 
Valor: r$1.318,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº2364/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 15 a 20/05/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
Sd PM fabiana Silva Souza; cPf: 909.396.032-68; Valor: r$1.266,00.
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2365/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/05/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM 
carlos Eduardo da Soledade costa; cPf: 619.176.722-68; Valor: r$1.318,80. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2366/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 20/05/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
TEN PM rodolfo Molina; cPf: 116.117.757-44; Valor: r$1.160,50. SGT PM 
alan Marcio Barbosa roldão; cPf: 809.459.022-04; Valor: r$870,40. 
Sd PM Naina Barbosa feio; cPf: 005.017.042-21; Valor: r$857,20. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2367/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 15 
a 20/05/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM Marcos adriano Santos rodrigues; cPf: 947.413.012-
49; Valor: r$870,40. SGT PM Marcelo oliveira Belo; cPf: 593.964.312-
49; Valor: r$870,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº2368/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 20/05/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM chrisvaldo Pereira da Silva; cPf: 518.056.932-04; Valor: 
r$870,40.ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
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PORTARIA Nº2369/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
Sd PM caroline de farias Sales; cPf: 036.043.042-29; Valor: r$1.266,00. 
Sd PM alex augusto Santos de aguiar; cPf: 008.450.912-04; Valor: 
r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PORTARIA Nº2370/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM Pedro fernandes dos Santos Junior; cPf: 989.080.302-04; Valor: 
r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PORTARIA Nº2371/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM Manoel Vicente da conceição figueiredo; cPf: 910.740.372-00; 
Valor: r$1.266,00. cB PM diego Miranda Saraiva; cPf: 863.021.832-
00; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº2372/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM diego ricardo Souza da cruz; cPf: 029.820.001-56; Valor: 
r$857,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº2373/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; 
Período: 15 a 20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
e 05 de pousada; Servidores: cB PM Paulo fernando fonseca da Silva 
leal; cPf: 888.252.482-53; Valor: r$857,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2374/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua -Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 
a 20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM Kleber figueiredo Siqueira; cPf: 837.808.232-
68; Valor: r$1.318,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.     
PORTARIA Nº2375/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua -Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 
a 20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM Germano Pompeu almeida Junior; cPf: 942.780.322-
34; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.     
PORTARIA Nº2376/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua -Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 
a 20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM andrezza Ketterine Jucá da Silva; cPf: 024.940.102-
92 ; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 810746
PORTARIA Nº2402/22/DI/DF – objetivo: curso de operações 
ambientais - i coPaM/2022; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Maranhão-Pa; Período: 29/05 
a 03/06/2022; Quantidade de diárias: 06 de alimentação; Servidores: 
MaJ PM Jeremias Moura Maciel; cPf: 710.536.202-25; Valor: r$1.498,14. 
TEN PM luis Paulo farias ferreira; cPf: 950.367.762-91; Valor: r$1.287,12. 
TEN PM Wesley andré Piedade Padilha; cPf: 819.492.432-49; Valor: 
r$1.287,12. TEN PM Victor Bruno do Nascimento Brito; cPf: 882.973.902-
25; Valor: r$1.287,12. SGT PM alcir cley almeida das chagas; cPf: 
578.296.242-91; Valor: r$1.186,92. SGT PM alan dos Santos Souza; cPf: 
925.495.512-49; Valor: r$1.186,92. SGT PM Ezequias Trindade lima; 
cPf: 679.000.622-20; Valor: r$1.186,92. SGT PM Janailson de oliveira; 
cPf: 950.668.612-20; Valor: r$1.186,92. SGT PM José ribamar alves 
de lima; cPf: 585.209.372-68; Valor: r$1.186,92. SGT PM francisco 

dos Santos farias; cPf: 579.573.632-53; Valor: r$1.186,92. SGT PM 
Maxwell Sakaguchi Monteiro; CPF: 650.293.642-34; Valor: R$1.186,92. 
SGT PM regisson Moreira do Nascimento; cPf: 657.509.262-49; Valor: 
r$1.186,92. SGT PM Paulo rogerio ramos Batista; cPf: 839.537.522-00; 
Valor: r$1.186,92. SGT PM agnaldo Sousa de oliveira; cPf: 647.371.872-
91; Valor: r$1.186,92. SGT PM Joel do rosario Parente; cPf: 679.037.542-
20; Valor: r$1.186,92. SGT PM Kirkpatrik Monteiro fernandes Vaz; cPf: 
754.088.052-04; Valor: r$1.186,92. SGT PM Marcos luiz Pureza; cPf: 
704.171.802-68; Valor: r$1.186,92. SGT PM Wagner Washington Barros 
do Nascimento; cPf: 577.447.422-49; Valor: r$1.186,92. SGT PM Márcio 
Bentes Pereira; cPf: 800.414.772-00; Valor: r$1.186,92. SGT PM Brayan 
rodrigues da Silva; cPf: 946.986.192-20; Valor: r$1.186,92. SGT PM 
antonio rodrigues da Silva Junior; cPf: 704.560.972-87; Valor: r$1.186,92. 
cB PM lúcio flávio Nascimento Mota; cPf: 942.659.502-30; Valor: 
r$1.076,16. cB PM cézar augusto dos Santos leal; cPf: 705.684.562-20; 
Valor: r$1.076,16. cB PM robert Bruno leão Miranda; cPf: 936.192.782-
53; Valor: r$1.076,16. Sd PM Michael rodrigues Bentes; cPf: 015.332.912-
25; Valor: r$1.076,16. Sd PM Sergei Yuri cordovil Vilhena da Silva; cPf: 
999.467.262-20; Valor: r$1.076,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2403/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: canaã dos carajás-Pa; Período: 04/06/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidores: cEl PM José dilson Melo de 
Souza Júnior; cPf: 426.627.292-87; Valor: r$158,26. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2404/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM Jeovane Silva Martins; cPf: 987.916.482-20; Valor: 
r$857,20. Sd PM renato Silva dos Santos; cPf: 010.842.462-60; Valor: 
r$857,20. Sd PM lucivaldo de lima farias; cPf: 012.925.492-46; Valor: 
r$857,20. Sd PM Mário Jorge amoras alves filho; cPf: 014.644.532-
50; Valor: r$857,20; Sd PM Gilsomar rodrigues da Silva Júnior ; cPf: 
006.815.952-80 ; Valor: r$857,20; Sd PM Jucinaldo Teixeira raiol 
Junior ; cPf:018.869.942-26 ; Valor: r$857,20; ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2405/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM Weniton ferreira de oliveira; cPf: 012.142.572-
08; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº2406/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM carlos alberto Pereira lima; cPf: 697.548.702-25; Valor: 
r$870,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº2407/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM daniel rodolfo de araujo rodrigues; cPf: 748.350.922-87; Valor: 
r$870,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº2408/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM Jorge luis costa Tenorio; cPf: 787.157.412-49; Valor: 
r$870,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº2409/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM Sandro castilho Santana; cPf: 751.445.572-87; Valor: r$857,20.
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2410/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 
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20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: Sd PM Nara Michele fontes de oliveira; cPf: 947.374.602-
49; Valor: r$857,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº2411/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
Sd PM Elton Silva de Moraes; cPf: 005.946.732-08; Valor: r$1.266,00.
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2412/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM Priscila romeiro de albuquerque; cPf: 688.245.722-00; Valor: 
r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PORTARIA Nº2413/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: TEN PM João Sérgio almeida Neves; cPf: 429.944.622-49; 
Valor: r$1.160,50. SGT PM leonardo dos anjos Nunes; cPf: 721.242.452-
87; Valor: r$870,40. Sd PM Paulo césar fima Torres; cPf: 909.355.192-
20; Valor: r$857,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº2414/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
MaJ PM francisco licinio de Souza ferreira Júnior; cPf: 616.338.012-
68; Valor: r$1.582,60. SGT PM Wender do Nascimento lopes; cPf: 
698.211.942-49; Valor: r$1.318,80. SGT PM Eduardo de Jesus coelho; 
cPf: 471.388.742-00; Valor: r$1.318,80. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2415/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM Monica lucia dos Santos luz; cPf: 410.611.362-
72; Valor: r$1.318,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº2416/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. corPUS cHriSTi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM Thiago dos Santos flexa; cPf: 020.924.532-89; Valor: 
r$857,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº2417/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM claudia cristina Nunes de Brito; cPf: 264.801.902-20; Valor: 
r$1.318,80. cB PM raul Gabriel Guimarães de oliveira; cPf: 820.885.272-
49; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº2418/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 15 
a 20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM dilson José Paes Nunes; cPf: 282.416.812-91; Valor: 
r$1.318,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PORTARIA Nº2419/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Nova Timboteua-Pa; Período: 15 
a 20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM claudionor da Silva ramos; cPf: 245.362.102-
53; Valor: r$1.714,44.ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

PORTARIA Nº2420/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
caP PM Merian ribeiro formento; cPf: 979.274.302-20; Valor: r$1.450,70. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2421/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: TEN PM ronildo dos Santos Silva; cPf: 319.700.872-34; Valor: 
r$1.160,50.ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº2422/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: ilha de cotijuba-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: Sd PM 
Talita Monteiro de Moraes; cPf: 989.106.712-20; Valor: r$857,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº2423/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM Kelvyn crisóstomo Pires da Silva; cPf: 970.877.502-91; Valor: 
r$1.266,00. cB PM Patricia fonseca Pinheiro amoras; cPf: 767.420.242-
91; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº2424/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM cleiton Soares Silva; cPf: 607.354.652-15; Valor: 
r$1.318,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PORTARIA Nº2425/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM ariane do Nascimento rodrigues coelho; cPf: 903.091.972-
87; Valor: r$857,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº2426/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Uruará-Pa; Período: 06 a 09/06/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Kátia Simone 
Pimentel luz; cPf: 328.594.222-34; Valor: r$846,66. SGT PM Sandro 
Marcelo alcantara Pompeu; cPf: 439.849.752-87; Valor: r$791,28. 
SGT PM deoclecio da Silva costa; cPf: 492.131.052-15; Valor: r$791,28. 
SGT PM Wanxy de carvalho Elesbão; cPf: 448.409.262-04; Valor: 
r$791,28. cB PM Victor ferreira de lima; cPf: 007.793.612-45; Valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 810751

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°078/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor Marcio cUNHa GoMES, Tc PM rG 24975, cPf 
252.186.382-34, Mf 56749301, chefe dos fundos Vinculados do faSPM, 
a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.800,00 (Três Mil oitocen-
tos reais), para despesa de caráter eventual na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.800,00 (Três Mil oitocentos reais) na 
339039 (Pessoa Jurídica).
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art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 07 de Julho de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 810684
PORTARIA N°079/2021-GAB DIRETOR/SUP. FUNDOS.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor fraNciSco GilBErTo caValcaNTE SilVa, 
SGT PM rG 24029, cPf 333.824.172-00, Mf 56960031, motorista do 
faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática 
890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica)
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 07 de Junho de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 810695

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 2° terMo aditiVo ao coNtrato N°053/2020
Exercício: 2022
data da assinatura: 07/06/2022
objeto: a prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses ao contrato 
n° 053/2020. assim como o reajuste de 10,54% conforme o índice de pre-
ço ao consumidor amplo (iPca), o contrato passará a ter o valor global de 
r$ 1.045.087,20 (um milhão e quarenta e cinco mil, oitenta e sete reais e 
vinte centavos), com o valor mensal de r$ 87.090,60 (oitenta e sete mil, 
noventa reais e sessenta centavos).
Unidade Gestora: 310101
fonte do recurso: 0101006355
funcional Programática: 06.186.1502.8825
Elemento de despesa: 339033
Plano interno: 1050008825c
Vigência: 23/06/2022 até 22/06/2023.
contratada: lUiZ ViaNa TraNSPorTE lTda
cNPJ: 07.590.934/0001-70
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 810158
eXtrato do 2° terMo aditiVo ao coNtrato N°006/2020

Exercício: 2022
data da assinatura: 07/06/2022
objeto: a prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses ao contrato 
n° 006/2020, assim como o reajuste de 10,54% conforme o índice de 
preço ao consumidor amplo (iPca), o contrato passará a ter o valor global 
de r$ 1.647.560,16 (Um milhão e seiscentos e quarenta e sete mil e qui-
nhentos e sessenta reais e dezesseis centavos), com o valor mensal de r$ 
137.296,68 (cento e trinta e sete mil e duzentos e noventa e seis reais e 
sessenta e oito centavos).
Unidade Gestora: 310101
fonte do recurso: 0101006355
funcional Programática: 06.186.1502.8825
Elemento de despesa: 339033
Plano interno: 1050008825c
Vigência: 10/06/2022 até 09/06/2023.
contratada: crEdicar locadora dE VÉicUloS lTda
cNPJ: 22.257.109/0001-41
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 805950

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
RDC ELETRÔNICO Nº 01/2022 – CBMPA

o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, considerando os autos do Processo licitatório na moda-
lidade rdc ElETrÔNico Nº 01/2022 – cBMPa – PaE n° 2021/1467637, 
que tem por objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM 

SErViÇoS Para EXEcUÇÃo dE oBra dE aMPliaÇÃo E rEforMa do 13º 
GBM- SaliNÓPoliS, na rua Necleonir oliveira, nº 100, Salinópolis-Para, 
cep: 68721-000, e com fundamento no disposto no art. 28, iV da lei nº 
12.462/2011, assim como no que dispõe o art. 53, iV do decreto Estadual 
nº 1.974/2018;
01 – adJUdicar o objeto do presente certame à licitante vencedora, aTi-
TUdE coNSTrUTora EirElli, cNPJ: 18.409.351/0001-05, no Valor Global 
de r$ 1.144.683,06 (Um milhão cento e quarenta e quatro mil seiscentos e 
oitenta e três reais e seis centávos), correspondente a 40,05% de desconto 
sobre o valor estimado de r$ 1.909.396,28 (Um milhão novecentos e nove 
mil trezentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) e HoMoloGar 
o resultado final do RDC ELETRÔNICO Nº 01/2022 – CBMPA, por preencher 
todos os requisitos legais exigidos no Edital e legislação correspondente.
02 – rEMETEr o processo licitatório a diretoria de apoio logístico/contra-
tos, a fim de que sejam adotadas as medidas relativas à contratação da 
empresa vencedora e demais providências no âmbito de suas atribuições.
  Belém-Pa, 07 de junho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 810425

.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria N°81/diÁria/dF 
de 24 de FeVereiro de 2022

conceder aos militares: STEN BM carloS alBErTo da SilVa BarroS 
Mf: 3389154 e ao STEN BM JoMar JardiM doS SaNToS Mf: 5427860, 
02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$791,28 para seguirem viagem de Belém 
- Pa para Moju- Pa, no período de 27 a 28 de Janeiro de 2022, a serviço 
do almoxarifado Geral do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
EXTraTo da PorTaria N°83/diária/df dE 02 dE MarÇo dE 2022
conceder aos militares: STEN BM carloS alBErTo da SilVa Barro Mf: 
3389154, STEN BM JoMar JardiM doS SaNToS Mf: 5427860 e ao STEN 
BM EdENilSoN SoUZa rocHa Mf: 5037484, 01 (UMa) diária de alimen-
tação para cada, perfazendo um valor total de r$1.052,40 para seguirem 
viagem de Belém - Pa para capanema – Pa e Vigia - Pa, no período de 17 
a 18 de fevereiro de 2022, a serviço do almoxarifado Geral do cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°112/diÁria/dF 
de 17 de MarÇo de 2022

conceder aos militares: STEN rr BM lUiS carloS da SilVa caSTro Mf: 
5211646 e ao STEN rr BM alcir MarTiNS dE aNdradE Mf: 5211905, 08 
(oiTo) diárias de alimentação e 07 (SETE) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$3.956,40para seguirem viagem de Santa-
rém - Pa para a capital do Estado, no período de 19 a 26 de fevereiro de 
2022, a serviço do comando operacional do cBMPa. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°118/diÁria/dF 
de 18 de MarÇo de 2022

conceder aos militares: STEN rr BM Haroldo JoSÉ aSSUNÇÃo No-
BrE Mf: 3407462 e ao STEN rr BM alcir MarTiNS dE aNdradE Mf: 
5211905, 08 (oiTo) diárias de alimentação e 07 (SETE) diárias de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$3.956,40 para seguirem 
viagem de Santarém - Pa para capital do Estado, no período de 06 a 13 de 
dezembro de 2021 a serviço do cSMV/MoP do cBMPa. Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
EXTraTo da PorTaria N°119/diária/df dE 18 dE MarÇo dE 2022
conceder aos militares: STEN rr BM Haroldo JoSÉ aSSUNÇÃo No-
BrE Mf: 3407462 e ao STEN rr BM alcir MarTiNS dE aNdradE Mf: 
5211905, 06 (SEiS) diárias de alimentação e 05 (ciNco) diárias de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$2.901,36 para seguirem 
viagem de Santarém- Pa para a capital do Estado, no período de 16 a 21 
de dezembro de 2021, a serviço do comando operacional do cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 810313
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 885/2022-GAB/DGPC/AFASTAMENTO
Belém-Pa, 30 de maio de 2022.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil).
coNSidEraNdo, os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo, que o Servidor dENYS dE araUJo VidiGal, iNVESTiGa-
dor dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5233259, no dia 28.07.2021, solici-
tou sua aposentadoria através do processo nº 2021/819216, requer ainda 
seu afastamento com fundamento no art. 323 da constituição do Estado 
do Pará c/c art.58 da lei complementar nº 022/1994.
coNSidEraNdo, ainda os termos do processo nº 2022/246702.
r E S o l V E:
i – conceder, a pedido, afaSTaMENTo Para aGUardar aPoSENTadoria 
Por TEMPo dE SErViÇo para o servidor dENYS dE araUJo VidiGal, iN-
VESTiGador dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5233259, o direito de aguar-
dar sua aposentadoria sem comparecer ao Trabalho e sem Prejuízo de sua 
remuneração, a contar de 31 dE Maio dE 2022.
ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 810482
PORTARIA Nº 884/2022-GAB/DGPC/AFASTAMENTO
Belém-Pa, 30 de maio de 2022.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil).
coNSidEraNdo, os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo, que o Servidor EdWard da SilVa aarÃo JUNior, iN-
VESTiGador dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5331897, no dia 17.02.2022, 
solicitou sua aposentadoria através do processo nº 2022/203097, requer 
ainda seu afastamento com fundamento no art. 323 da constituição do 
Estado do Pará c/c art.58 da lei complementar nº 022/1994.
coNSidEraNdo, ainda os termos do processo nº 2022/203227.
r E S o l V E:
i – conceder, a pedido, afaSTaMENTo Para aGUardar aPoSENTadoria 
Por TEMPo dE SErViÇo para o servidor EdWard da SilVa aarÃo JU-
Nior, iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5331897, o direito 
de aguardar sua aposentadoria sem comparecer ao Trabalho e sem Preju-
ízo de sua remuneração, a contar de 19 dE Maio dE 2022.
ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 810477
PORTARIA Nº 883/2022-GAB/DGPC/AFASTAMENTO
Belém-Pa, 30 de maio de 2022.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil).
coNSidEraNdo, os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo, que a Servidora SilVaNa cardoSo PiNHEiro, PaPi-
loScoPiSTa, matrícula n° 5129397, no dia 17.12.2020, solicitou sua apo-
sentadoria através do processo nº 2020/1076754, requer ainda seu afas-
tamento com fundamento no art. 323 da constituição do Estado do Pará 
c/c art.58 da lei complementar nº 022/1994.
coNSidEraNdo, ainda os termos do processo nº 2022/333394.
r E S o l V E:
i – conceder, a pedido, afaSTaMENTo Para aGUardar aPoSENTadoria 
Por TEMPo dE SErViÇo para a servidora SilVaNa cardoSo PiNHEiro, 
PaPiloScoPiSTa, matrícula n° 5129397, o direito de aguardar sua apo-
sentadoria sem comparecer ao Trabalho e sem Prejuízo de sua remunera-
ção, a contar de 01 dE aBril dE 2022.
ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 810470

PORTARIA N º 428/2022-DIF/DRH/DGPC
Belém-Pa, sexta-feira, 27 de maio de 2022.
a dElEGada GEral adJUNTa, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela PorTaria Nº 653/2018-ccG de 08/05/2018 publicada no doE 
nº 33.613 de 09/05/2018 e as que lhe foram delegadas pela PorTaria 
Nº 119/04-dGPc/diVErSoS, de 27/09/04, publicada no doE 30.286 de 
28/09/04.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 91 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e suas alterações;
CONSIDERANDO a apresentação da Certidão de Nascimento do filho (a).
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico PaE n° 2022/607170 
de 17/05/2022 em que o (à) servidor (a) aMaNda PErEira da coSTa, 
matrícula nº 5940394 solicita licença-maternidade.
rESolVE:
i – coNcEdEr a servidora aMaNda PErEira da coSTa, matrícula nº 
5940394, ocupante do cargo dElEGada dE Policia ciVil, lotada na di-
ViSÃo ESPEcialiZada dE aTENdiMENTo À MUlHEr – ParaGoMiNaS, 
180 (cento e oitenta) dias de licença à Maternidade, no período de 07 de 
abril de 2022 a 03 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegada daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
delegada Geral adjunta
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 810669
Portaria N° 757/2022-diF/drH/dGPc
Belém-Pa, terça-feira, 07 de junho de 2022.
a dElEGada GEral adJUNTa, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela PorTaria Nº 653/2018-ccG de 08/05/2018 publicada no doE 
nº 33.613 de 09/05/2018 e as que lhe foram delegadas pela PorTaria 
Nº 119/04-dGPc/diVErSoS, de 27/09/04, publicada no doE 30.286 de 
28/09/04.
coNSidEraNdo o PaE N°2022/544320 dE 505, que a servidora fErNaN-
da alEXaNdrE da SilVa solicita licENÇa Para acoMPaNHar cÔNJUGE.
coNSidEraNdo a MaNifESTaÇÃo nº 1329/2022-coNJUr de 25/05/2022, 
onde se manifestou favorável a solicitação do mesmo, desde que tal pleito 
seja compatível com o interesse da administração.
coNSidEraNdo o despacho da delegada Geral adjunta deferindo o pedido.
rESolVE: i – coNcEdEr a Servidora fErNaNda alEXaNdrE da SilVa, 
matrícula 59400286, 01 (um) ano de licENÇa Para acoMPaNHar coN-
JUGUE, com fundamento no artigo 96, 1º e 2º § e artigo 97, 1º e 2º § da 
lei nº 5.810/94 de 24/01/94, no período de 05/05/2022 a 04/05/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegada daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
delegada Geral adjunta
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 810673

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°343/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão ele-
trônico n°21/2021.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-06 
e a EMPrESa aP PNEUS EirEli, inscrita no cNPJ sob o n°37.279.082/0001-
65. data da assinatura: 06/06/2022. Vigência: a vigência do contrato 
será de 12 (doze) meses. Valor: r$ 35.485,00 (trinta e cinco mil e qua-
trocentos e oitenta e cinco reais). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE PNEUS aUToMoTiVoS. Processo 
nº 2022/563592. orçamento: 40101.06.122.1297.8338.339030.0101
. contratada: EMPrESa aP PNEUS EirEli. Endereço da contratada: av. 
independência, n°45, Bairro coqueiro – ananindeua/Pa, cEP: 67.120-406, 
Tel.: (96) 99154-3233, e-mail: pneumaisbelem@yahoo.com. ordenadora 
responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do 
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
eXtrato de coNtrato
contrato n°344/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão ele-
trônico n°21/2021.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e a EMPrESa iMPacTo coMÉrcio, PEÇaS, locaÇÃo E SErViÇoS Ei-
rEli, inscrita no cNPJ sob o n° 08.870.944/0001-21. data da assinatura: 
06/06/2022. Vigência: a vigência do contrato será de 12 (doze) meses. 
Valor: r$ 19.740,00 (dezenove mil e setecentos e quarenta reais). ob-
jeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE 
PNEUS aUToMoTiVoS. Processo nº 2022/41769. orçamento: 40101.06.1
22.1297.8338.339030.0101. contratada: EMPrESa iMPacTo coMÉrcio, 
PEÇaS, locaÇÃo E SErViÇoS EirEli. Endereço da contratada: av. Brasí-
lia, n°47, Bairro Bela Vista – Tucurí/Pa, cEP: 68455-005, Tel.: (94) 3778-
8944, e-mail: impactotucuri@hotmail.com. ordenadora responsável: ana 
Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral 
da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 810516
eXtrato de coNtrato
contrato n°348/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: inexigibili-
dade de Licitação n° 284/2022.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e 
THiaGo MENdES diNiZ. cPf nº 056.417.944-22. data da assinatura: 
02/06/2022. Vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. Va-
lor: r$=7.000,00 objeto: contratação da prestação de serviço técnico 
profissional especializado, para atender ao “CURSO DE FORMAÇÃO PO-
liciaiS ciViS” categoria: delegado de Polícia civil, 2ª Etapa do concur-
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so c-206/2020-SEPlad/Pc/Pa. Processo nº 2022/634525. orçamento: 
função Programática: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa: 
339036/339047; fonte: 0101. contratada: THiaGo MENdES diNiZ. En-
dereço do contratado: rua alirio Wanderley 215, Plaza de Maio ap 1008, 
Treze de Maio, Bairro São Braz, Belém/Pa. ordenadora responsável: ana 
Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral 
da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 810615
eXtrato do coNtrato
Contrato: 353/2022. Inexigibilidade de Licitação n° 289/2022
Partes: Polícia civil do Estado do Pará, cNPJ n° 00.368.105/0001-06 e 
PEdro dE JESUS MarTiNS MoraiS, cPf n° 670.632.252-00. objeto: 
Contratação da Prestação de Serviço Técnico Profissional Especializado, 
para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – catego-
ria: Escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil, 2ª Etapa do 
concurso Público c-207/2020-SEPlad/Pc/Pa, como docente da disciplina 
análise criminal, das turmas de EPc 03, 04 e 05, com carga horária de 
30 h/a. data da assinatura: 02/06/2022. Vigência: a contar da sua as-
sinatura até 24/06/2022. Valor: r$ 1.800,00. orçamento: Programa de 
Trabalho, Natureza da despesa, fonte de recurso e origem do recurso. 
40101.06.128.1502.8833.339036/339047.0101-Estadual. Processo nº 
2022/634014. contratado: PEdro dE JESUS MarTiNS MoraiS. Endere-
ço: Passagem José leal Martins nº 486, Bairro Marco, Belém/Pa. ordena-
dora responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.
eXtrato do coNtrato
contrato: 352/2022. inexigibilidade de Licitação n° 288/2022
Partes: Polícia civil do Estado do Pará, cNPJ n° 00.368.105/0001-06 e PE-
dro dE JESUS MarTiNS MoraiS, cPf n° 670.632.252-00. objeto: con-
tratação da Prestação de Serviço Técnico Profissional Especializado, para 
atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – categoria: de-
legado de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público c-206/2020-SEPlad/
Pc/Pa, como docente da disciplina análise criminal, das turmas de dPc 
06 e 08, com carga horária de 20/h/a. data da assinatura: 02/06/2022. 
Vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. Valor: r$ 1.200,00. 
orçamento: Programa de Trabalho, Natureza da despesa, fonte de recurso 
e origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036/339047.0101-Es-
tadual. Processo nº 2022/633967. contratado: PEdro dE JESUS MarTiNS 
MoraiS. Endereço: Passagem José leal Martins nº 486, Bairro Marco, Be-
lém/Pa. ordenadora responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 810362

aViso de LicitaÇÃo
.

resULtado da Fase recUrsaL e aViso de aBertUra de ProPostas
CONVITE Nº 01/2022-PC/PA
Processo adMiNistratiVo N°. 2022/407764.
após a fase recursal a comissão Permanente de licitação vem declarar a 
HaBiliTaÇÃo das empresas c. a. da SilVa coSTa E cia lTda-ME e Na-
cioNal coNSTrUÇÕES & SErViÇoS TÉcNicoS lTda. convocando todos 
as empresas licitantes habilitadas (c. a. da SilVa coSTa E cia lTda-ME, 
NacioNal coNSTrUÇÕES & SErViÇoS TÉcNicoS lTda, corTES coNS-
TrUÇÕES E SErViÇoS lTda, aTiTUdE coNSTrUTora EirEli EPP, coNS-
TrUMaZ coNSTrUTora lTda, B&M coNSTrUTora lTda) no certame 
para a Sessão de abertura de Propostas (envelope nº 02) a ser realizada 
no dia 10/06/2022, as 09:00 h, na delegacia Geral de Polícia civil, na Sala 
do Telecentro.
comissão de licitação Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 810568
RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2022-PC/PA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 2022/390030.
ata de sessÃo de JULGaMeNto da docUMeNtaÇÃo de HaBiLitaÇÃo
Elementos característicos: abertura da sessão - com a presença de licitan-
tes -Julgamento da documentação de Habilitação.
daTa: 07 de junho de 2022 Horário: 09:00 HoraS
oBJETo: coNSTrUÇÃo do coMPlEXo da PolÍcia ciVil do MUNicÍPio 
dE JacarEacaNGa
No dia e hora supramencionados, na sede da delegacia Geral de Polícia ci-
vil do Pará, no auditório delegada ione coelho, a comissão Permanente de 
licitação, designada na PorTaria Nº 016 de 07 de fevereiro de 2022, na 
presença dos licitantes participantes, julgou a documentação de habilita-
ção das empresas interessadas no certame. os documentos de habilitação 
contidos nos envelopes das empresas foram analisados pelos integrantes 
da comissão de licitação e pelo representante da Equipe Técnica do de-
partamento de arquitetura e Engenharia da Polícia civil. Por esta razão, 
esta comissão Permanente de licitação delibera por HaBiliTar todas as 
empresas participantes do certame.
comissão de licitação Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 810528

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 284/2022-PC/PA
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. THiaGo MENdES diNiZ, pessoa 
física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 056.417.944-22. oBJETo: contratação 
da prestação de serviço técnico profissional especializado, para atender 
ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – categoria: delegado 
de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público c-206/2020-SEPlad/Pc/Pa, 

como docente da disciplina Polícia Judiciária, das turmas de dPc 01 e 
dPc 02, com carga horária de 100 h/a, no valor unitário de r$=70,00 
(setenta reais), totalizando o valor de r$= 7.000,00 (sete mil reais). da 
fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 
8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação. Valor 
ESTiMado: r$= 7.000,00 (sete mil reais). rEcUrSoS orÇaMENTárioS: 
funcional Programática: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; 
Elemento de despesa: 339036/339047; fonte: 0101. ordENador rES-
PoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, chefe de Ga-
binete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. foro: Belém 
– Estado do Pará. daTa: 02/06/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo , chefe de Gabinete do de-
legado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 810623
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 288/2022– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no 
cNPJ/Mf sob o n° 00.368.105/0001-06, e o Sr. PEdro dE JESUS Mar-
TiNS MoraiS, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o n° 670.632.252-
00. DO OBJETO: Contratação da Prestação de Serviço Técnico Profissional 
Especializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ci-
ViS – categoria: delegado de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público 
c-206/2020-SEPlad/Pc/Pa, como docente da disciplina análise criminal, 
das turmas de dPc 06 e 08, com carga horária de 20/h/a, no valor unitário 
de r$60,00 (sessenta reais), totalizando r$1.200,00 (um mil e duzentos 
reais). da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBili-
dadE dE liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, 
caput da lei n° 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para 
contratação. Valor: r$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Programa de 
Trabalho, Natureza da despesa, fonte de recurso e origem do recurso. 
40101.06.128.1502.8833.339036/339047.0101-Estadual. coNTraTado: 
PEdro dE JESUS MarTiNS MoraiS, cPf n° 670.632.252-00. Endereço: 
Passagem José leal Martins nº 486, Bairro Marco, Belém/Pa. ordENador 
rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. foro: Be-
lém – Estado do Pará. daTa: 02/06/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 289/2022– PC/PA
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o n° 00.368.105/0001-06, e o Sr. PEdro dE JESUS MarTiNS Mo-
raiS, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o n° 670.632.252-00. do oB-
JETO: Contratação da Prestação de Serviço Técnico Profissional Especiali-
zado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – ca-
tegoria: Escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil, 2ª Etapa do 
concurso Público c-207/2020-SEPlad/Pc/Pa, como docente da disciplina 
análise criminal, das turmas de EPc 03, 04 e 05, com carga horária de 30 
h/a, no valor unitário de r$60,00 (sessenta reais), totalizando r$1.800,00 
(um mil e oitocentos reais). da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa 
dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-
se no art. 25, caput da lei n° 8.666/93 e suas alterações, considerando o 
valor para contratação. Valor: r$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). 
Programa de Trabalho, Natureza da despesa, fonte de recurso e origem 
do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036/339047.0101-Estadual. 
coNTraTado: PEdro dE JESUS MarTiNS MoraiS, cPf n° 670.632.252-
00. Endereço: Passagem José leal Martins nº 486, Bairro Marco, Belém/
Pa. ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES Za-
Galo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do 
Pará. foro: Belém – Estado do Pará. daTa: 02/06/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 810365

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 288/2022 – PC/PA
a aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, chefe de Gabinete do de-
legado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 288/2022 – Pc/Pa, para contratação do Sr. 
PEdro dE JESUS MarTiNS MoraiS. Valor: 1.200,00 (um mil e duzentos 
reais). Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 289/2022 – Pc/Pa
a aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, chefe de Gabinete do 
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 289/2022 – Pc/Pa, para contratação do 
Sr. PEdro dE JESUS MarTiNS MoraiS. Valor: 1.800,00 (um mil e oito-
centos reais). Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 810369
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 284/2022-Pc/Pa para contratação de 
THiaGo MENdES diNiZ. Valor: r$= 7.000,00 (sete mil reais).
Belém (Pa) 02 de junho de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 810630
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.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº. 2022/29625 - 
PREGÃO Nº. 15/2022
a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Walter re-
sende de almeida, na PorTaria Nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 de outu-
bro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, de 
04 de novembro de 2020, considerando o resultado das propostas finan-
ceiras do pregão nº. 15/2022, cujo objeto é aquisição, pelo menor preço 
por item, de Medalhas e Honrarias, para atender à Polícia civil do Estado 
do Pará e tudo mais que consta do referido processo, resolve HoMolo-
GAR o certame, nos termos e para os fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do 
decreto Estadual nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, à empresa abaixo 
especificada:
J.r. MacHado coMÉrcio E SErViÇoS ME
cNPJ: 01.756582/0001.01
End.: rua columbia, nº 80, Quintino Bocaiúva, município do rio de Janeiro
Tel.: (21) 3357-8652
E-mail: jrmachadocomercio@gmail.com
item: 01
Valor Unitário: r$ 172,20 (cento e setenta e dois reais e vinte centavos)
Valor Total: r$ 17.220,00 (dezessete mil duzentos e vinte reais)
item: 02
Valor Unitário: r$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)
Valor Total: r$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)
item: 03
Valor Unitário: r$ 175,00 (cento e sessenta e cinco reais)
Valor Total: r$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
item: 04
Valor Unitário: r$ 180,00 (cento e oitenta reais)
Valor Total: r$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
NoVa forMalTa iNdÚSTria E coMÉrcio dE MaT. MiliTarES ErElE-EPP
cNPJ: 14.550.838/0001-63
End.: Estrada das figueiras, Qd 19 lote 7, 2 loT das chacaras rio Petró-
polis, município de duque de caxias, rio de Janeiro, cEP nº 25.230-022
Tel.: (21) 3391-4441 / (21) 981642283
E-mail: licitacao@novaformalta.com
item: 05
Valor Unitário: r$ 214,53 
(duzentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos)
Valor Total: r$ 4.290,60 
(quatro mil duzentos e noventa e sessenta centavos)
Belém, 06 de junho de 2022
del. aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
ordenadora de despesas

Protocolo: 810529

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº: 01143/2022 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022655894, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MÃE do 
RIO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 25/05/2022 a 
31/05/2022;

1. iPc JoSE EdSoN da SilVa loPES - MaT: 5500230
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01144/2022 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/655176, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BrEU BraN-
CO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27/05/2022 a 
28/05/2022;

1. iPc lUiS claUdio GoMES dE MElo - MaT: 5409659
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc SErGio ricardo da SilVa coSTa - MaT: 5449405
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 01145/2022 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/655568, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27/05/2022 a 
27/05/2022;

1. EPc JorGE lUiS fiEl dE fariaS - MaT: 5913821
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc BENEdiTo carValHo dE SoUZa - MaT: 54191327
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01146/2022 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/655600, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo JoÃo 
DE PIRABAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 27/05/2022 a 30/05/2022;

1. adM alESoN lUiS TEiXEira da SilVa - MaT: 55590328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01147/2022 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/655611, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27/05/2022 a 
30/05/2022;

1. iPc dioGo aNToNio PaNToJa frEiTaS - MaT: 5168805
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01148/2022 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/655622, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo 
JOÃO DE PIRABAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
27/05/2022 a 29/05/2022;

1. EPc iNaldo fariaS SErrao - MaT: 5411521
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01149/2022 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/655698, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26/05/2022 a 
28/05/2022;

1. iPc GESSi da SilVa laMEira filHo - MaT: 5619181
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 593.45 ( QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01150/2022 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/637913, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa Ma-
RIA DAS BARREIRAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período 
de 26/05/2022 a 27/05/2022;

1. dPc lUiZ aNToNio fErrEira - MaT: 5824710
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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2. iPc ElYElSoN HEldEr da cUNHa lEal - MaT: 51472388
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc MarcoS ViNiciUS fraNca alMEida - MaT: 5940347
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01151/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022657021, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 28/05/2022 a 
30/05/2022;
1. iPc VicTor coHEN MoTa NEMEr - MaT: 5965685
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01152/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/656939, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
28/05/2022 a 30/05/2022;

1. daS aNa caroliNa lira doS SaNToS aMaNaJaS - MaT: 5893614
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01153/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/653583, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, no 
período de 30/05/2022 a 04/06/2022;

1. daS aUGUSTo ViNiciUS riBEiro BarroS - MaT: 5904208
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. adM lUiZ roolSEVErT MaciEl fErrEira - MaT: 73423

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01154/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022650777, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTarÉM, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 28/05/2022 
a 04/06/2022;

1. PaP roSaNGEla raMoS fErNaNdES - MaT: 701211
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. PaP KlEiToN aMaNcio caBral - MaT: 5452759
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

3. PaP MaGdala dE SoUZa - MaT: 5157234
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,984.98 ( QUaTro Mil, NoVEcENToS E oiTENTa E QUaTro 
rEaiS E NoVENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01155/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022645613, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTarÉM, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 28/05/2022 
a 04/06/2022;

1. daS KalaMidE doS PaSSoS riBEiro - MaT: 5914351
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01156/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/639462, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 29/05/2022 a 
03/06/2022;

1. dPc lUcio flaVio BarBoSa aNdradE filHo - MaT: 57233560
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. EPc roNaldo rodriGUES dE oliVEira - MaT: 5940214

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
3. iPc adSoN doS SaNToS alMEida - MaT: 5940182

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01157/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022639263, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPiTÃo 
POÇO, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no perío-
do de 29/05/2022 a 05/06/2022;

1. daS Wil aNNE WilSEr riBEiro dE liMa - MaT: 5947172
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
2. dErlUcia Maria SiMoES doS SaNToS - MaT: 5182590

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
3. ddiV rEGiNa doS SaNToS fErrEira - MaT: 54184107

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
4. TaTiaNE SaNToS da SilVa MoNTEiro - MaT: 5946811

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
5. daNilo JoSE XaViEr da ENcarNacao - MaT: 5946688

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
6. aSS. ESP JEaN ViEira fiMa - MaT: 5432316

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 9,969.96 ( NoVE Mil, NoVEcENToS E SESSENTa E NoVE 
rEaiS E NoVENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01158/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022632412, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcUrUÍ, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
28/05/2022 a 31/05/2022;

1. iPc daNilo BarBoSa MoUra - MaT: 57217990
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01159/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022632412, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcUrUÍ, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
28/05/2022 a 31/05/2022;

1. daS SUEllEN criSTiNa da coSTa - MaT: 57215494
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. rodriGo cHaVES SoUZa - MaT: 5904964
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. ddiV JoSE roBErTo BlaNS da SilVa - MaT: 5958840
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
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total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01160/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022631647, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JacarE-
ACANGA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 30/05/2022 a 14/06/2022;

1. iPc dENYS HErlYN PENEdo BESSa - MaT: 57233585
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01161/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022631647, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JacarE-
ACANGA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 30/05/2022 a 14/06/2022;

1. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

2. adM Marcia criSTiNa ValE dE JESUS - MaT: 5937236
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

3. TGiNfEST fErNaNdo lUiS MoraES da caMara - MaT: 55590300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

4. aGMEc JoSE JacKSoN caSTro crUZ - MaT: 71862
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,560.70)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 14,242.80 ( QUaTorZE Mil, dUZENToS E QUarENTa E doiS 
rEaiS E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01162/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/612340, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JUrU-
TI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 29/05/2022 a 
30/05/2022;

1. dPc lUiZ aUGUSTo carNEiro da PaiXao - MaT: 54188999
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. iPc rafaEl aParEcido dE SoUZa BaSToS doMiNGoS - MaT: 5940140
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

3. EPc roSETE rEBElo SaNTaNa - MaT: 5940244
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

4. iPc EliaS da SilVa Vilaca - MaT: 5940180
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01163/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/612150, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ÓBidoS, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
30/05/2022 a 03/06/2022;

1. aSS. iNf rUaN carloS TaVarES rEiS - MaT: 5962980
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01164/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/661084, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de UliaNÓPo-
LIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27/05/2022 a 
28/05/2022;

1. iPc Wallaff SaMMK corrEa fEiToSa - MaT: 5940119
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc PaUliNo SilVa SoUZa - MaT: 5913775
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. dPc MaTHEUS BrUScHi oMiZZolo - MaT: 5940430
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. iPc ViTor MaTHEUS BraSil fErrEira - MaT: 5917586
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01165/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/660925, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 28/05/2022 a 
30/05/2022;

1. iPc PaUliNo SilVa SoUZa - MaT: 5913775
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc Wallaff SaMMK corrEa fEiToSa - MaT: 5940119
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. iPc ViTor MaTHEUS BraSil fErrEira - MaT: 5917586
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. dPc MaTHEUS BrUScHi oMiZZolo - MaT: 5940430
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01166/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/660549, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alMEi-
RIM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 30/05/2022 
a 04/06/2022;

1. dPc EliNElSoN dE oliVEira SilVa - MaT: 57192684
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. EPc WEliNGToN KENNEdY SaNToS BENTo - MaT: 5940082
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. dPc SilVio Birro dUarTY NETo - MaT: 5619238
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01167/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/629200, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alTaMi-
RA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27/05/2022 a 
29/05/2022;

1. EPc WEliNGToN KENNEdY SaNToS BENTo - MaT: 5940082
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. EPc fraNciSco odail rocHa corrEa - MaT: 5759501
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. dPc EliNElSoN dE oliVEira SilVa - MaT: 57192684
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. dPc SilVio Birro dUarTY NETo - MaT: 5619238
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01168/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/661875, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ-
MIRI, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 27/05/2022 a 31/05/2022;

1. ddiV THalYTa liMa dE fraNca GoMES - MaT: 57192419
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)
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2. daS aNa caroliNa GoNcalVES BraGa - MaT: 5949434
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

3. adM BrUNa SiQUEira fErrEira - MaT: 5933762
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,204.63 ( TrÊS Mil, dUZENToS E QUaTro rEaiS E SESSEN-
Ta E TrÊS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01169/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/662935, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27/05/2022 
a 29/05/2022;

1. dPc NildE roSa da SilVa - MaT: 54189010
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc Marco aNToNio dE alBUQUErQUE coElHo - MaT: 5409535
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
3. MPc aNToNio JEffSoN Barral coSTa - MaT: 5618576

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
4. EPc fraNciSco carloS faGUNdES caMPoS - MaT: 5826454

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
5. MPc PaUlo ricardo caNTUaria MoUTiNHo - MaT: 5129303

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
6. iPc PaUlo SErGio PErEira MarQUES - MaT: 51855458

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01170/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/662549, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alEN-
QUER, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 28/05/2022 
a 03/06/2022;

1. dPc MadSoN EVaNGEliSTa dE caSTro - MaT: 5940452
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01171/2022 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/659805, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo fÉ-
LIX DO XINGU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
31/05/2022 a 07/06/2022;

1. iPc JorGE PoNTES da SilVa - MaT: 54189356
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
2. iPc JoSE Maria MiraNda doS SaNToS - MaT: 54188989
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
3. EPc daNiElla VEloSo frEirE faGioli - MaT: 5913886

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
4. dPc lEaNdro PaES VilaS BoaS - MaT: 5913774

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,646.64 ( SEiS Mil, SEiScENToS E QUarENTa E SEiS rEaiS 
E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01172/2022 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/659031, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
CRUZ DO ARARI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
31/05/2022 a 04/06/2022;

1. iPc Marcia criSTiNa MEdEiroS TaVarES - MaT: 5886708
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc araN GoNcalVES rEBoUcaS - MaT: 5332095
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc JoSE alTair dE NaZarE crUZ - MaT: 5692830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc rUBENS NaZarE fErrEira doS SaNToS JUNior - MaT: 54187803
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. EPc WalBEr coSTa PiMENTEl - MaT: 5130271
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

6. dPc dilErMaNo GoMES TaVarES - MaT: 4007824
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E doZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01173/2022 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/655637, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa-
RÉM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 31/05/2022 
a 01/06/2022;

1. dPc ricardo ViEira dE liMa - MaT: 5940994
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. iPc GESSi da SilVa laMEira filHo - MaT: 5619181
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01174/2022 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/666085, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 30/05/2022 a 
03/06/2022;

1. iPc faBiaNo cHaVES SilVa - MaT: 5940195
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. dPc lUciaNo cUNHa GUiMaraES - MaT: 57233566
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01175/2022 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/451137, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTo aN-
TÔNIO DO TAUÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
30/05/2022 a 06/06/2022;

1. iPc alUiZio PoMBo corrEa - MaT: 5299616
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 7, ToTal: r$ 1,169.35)

2. iPc rUBEM GoNcalVES da SilVa - MaT: 54189026
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 7, ToTal: r$ 1,169.35)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,338.70 ( doiS Mil, TrEZENToS E TriNTa E oiTo rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01176/2022 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022662524, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caNaÃ 
DOS CARAJÁS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período 
de 31/05/2022 a 10/06/2022;

1. PaP JoSE alBErTo alMEida VaScoNcEloS - MaT: 5157102
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas



diário oficial Nº 35.000   93Quarta-feira, 08 DE JUNHO DE 2022

PORTARIA Nº: 01177/2022 - DGPC/OD/DRF DE 31 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022669433, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de colarES, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
31/05/2022 a 04/06/2022;

1. ddiV aNa BEaTriZ ValliNoTo dE SoUZa - MaT: 54185818
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. daS Joao carloS oliVEira dE alMEida - MaT: 57224429
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. adM JoSE roBErTo alENcar dE alMEida - MaT: 54196473
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,004.60 ( doiS Mil, QUaTro rEaiS E SESSENTa cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01178/2022 - DGPC/OD/DRF DE 31 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/637605, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 01/06/2022 a 05/06/2022;

1. aUXESc EliSETE Maria dE oliVEira - MaT: 7006780
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,068.21 ( UM Mil, SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E UM 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01179/2022 - DGPC/OD/DRF DE 31 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022664051, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTarÉM, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 01/06/2022 
a 08/06/2022;

1. PaP diNarTE diaS doUrado - MaT: 61271
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. iPc daNiEl da GaMa loBo - MaT: 58459
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

3. PaP raiMUNdo rUY HolaNda doS SaNToS - MaT: 5703964
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,984.98 ( QUaTro Mil, NoVEcENToS E oiTENTa E QUaTro 
rEaiS E NoVENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01180/2022 - DGPC/OD/DRF DE 31 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/677717, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 31/05/2022 a 
02/06/2022;

1. iPc WaNdErlEY dE SoUSa VirGoliNo - MaT: 54185458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01181/2022 - DGPC/OD/DRF DE 31 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022677248, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGoMi-
NAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 01/06/2022 a 06/06/2022;

1. aGarTPraT adEMir JoSE da SilVa - MaT: 69833
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. aSG NEUZa Maria MarTiNS Vidal - MaT: 2010534
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. ddiV Maria lUiZa alMEida TriNdadE - MaT: 5947824
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01182/2022 - DGPC/OD/DRF DE 31 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/676809, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 31/05/2022 a 
02/06/2022;

1. dPc WalTEr rESENdE dE alMEida - MaT: 5075670
(GrUPo: B, Valor: r$ 276.07, QTd: 2, ToTal: r$ 552.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 552.14 ( QUiNHENToS E ciNQUENTa E doiS rEaiS E 
QUaTorZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01183/2022 - DGPC/OD/DRF DE 31 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022.75575, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoUrE, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
01/06/2022 a 02/06/2022;

1. iPc JoSE Maria dE SoUSa rocHa - MaT: 5333199
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. adM PaUlo MaTHEUS dE oliVEira rodriGUES - MaT: 5960202
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01184/2022 - DGPC/OD/DRF DE 31 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/6733085, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
NHÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 01/06/2022 
a 04/06/2022;

1. iPc JoSE criSTiaN fariaS dE liMa - MaT: 57233511
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3.5, ToTal: r$ 1,772.47)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,772.47 ( UM Mil, SETEcENToS E SETENTa E doiS rEaiS E 
QUarENTa E SETE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01185/2022 - DGPC/OD/DRF DE 31 de Maio de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/670408, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 31/05/2022 a 
02/06/2022;

1. dPc PaUlo rENaTo dE liMa PiNTo - MaT: 5420806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. EPc aroaldo do PErPETUo Socorro dE SoUZa E SilVa - MaT: 700223
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc Marcio criSTiaNo oliVEira do NaSciMENTo - MaT: 57192674
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
4. iPc HEMilSoN MarcElo fErrEira MaUES - MaT: 5876702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01186/2022 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/675157, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
NHÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no pe-
ríodo de 02/06/2022 a 05/06/2022;

1. dPc EVaNdro MorEira da rocHa araUJo JUNior - MaT: 57233535
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3.5, ToTal: r$ 1,772.47)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,772.47 ( UM Mil, SETEcENToS E SETENTa E doiS rEaiS E 
QUarENTa E SETE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01187/2022 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/683166, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
02/06/2022 a 06/06/2022;

1. EPc Marcia JoSEaNE SoarES carValHo - MaT: 5826390
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc rUi GUilHErME ParacaMPoS da SilVa - MaT: 5825873
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. iPc GrEGorio MaGNo lEal MoNTEiro - MaT: 5224160
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. EPc laUro SErGio coSTa dE BriTo - MaT: 5410517
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. MPc EdEcarlo dE JESUS fErrEira - MaT: 5331188
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

6. dPc fraNciSco adriaNo coSTa - MaT: 57233591
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
7. EPc EdNa Maria cardoSo corrEia - MaT: 5331250

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
8. dPc daNiElE BENTES da SilVa - MaT: 5826004

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
9. iPc PaUlo SaNdErSoN alVES TocaNTiNS - MaT: 54189009

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,545.68 ( oiTo Mil, QUiNHENToS E QUarENTa E ciNco 
rEaiS E SESSENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01188/2022 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022679665, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caNaÃ 
DOS CARAJÁS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E 
fiScaliZaÇÃo, no período de 02/06/2022 a 06/06/2022;

1. daS roMUlo rallYE dE SoUSa loPES - MaT: 5949854
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. daS cHarllES cESar dE aNdradE - MaT: 57220849

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01189/2022 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/683225, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 02/06/2022 a 06/06/2022;

1. ddiV TaTiaNa fErrEira Vidal - MaT: 5915101
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. ddiV adEMildo PaNToJa da SilVa - MaT: 5904207
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. adM alESoN lUiS TEiXEira da SilVa - MaT: 55590328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01190/2022 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022679636, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caNaÃ 
DOS CARAJÁS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período 
de 02/06/2022 a 06/06/2022;

1. PaP JorGE lUiZ alMEida do NaSciMENTo - MaT: 5692539
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. PaP doriEdSoN cardoSo da SilVa - MaT: 5692504
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01191/2022 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022678763, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 02/06/2022 
a 04/06/2022;

1. aP Maria criSTiNa diaS MicHEloN - MaT: 5107458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01192/2022 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022678732, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de liMoEiro 
DO AJURU, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
02/06/2022 a 06/06/2022;

1. PaP MarcoS cEZar caNdido MENEZES - MaT: 5703891
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01193/2022 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrilÂNdia do Nor-
TE, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 01/06/2022 a 
05/06/2022;

1. EPc HiGiNo PErEira da SilVa NETo - MaT: 5953980
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01194/2022 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/672694, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caSTa-
NHAL, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 01/06/2022 
a 01/06/2022;

1. iPc rUdSoN MariaNo GadElHa da SilVa - MaT: 5940207
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
2. iPc fraNciSco JoSE da coSTa lEiTE - MaT: 5865921

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 167.06 ( cENTo E SESSENTa E SETE rEaiS E SEiS cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01195/2022 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/672716, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
CRUZ DO ARARI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
01/06/2022 a 03/06/2022;

1. dPc rodriGo aUGUSTo coSTa dE aMoriM - MaT: 5914092
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. EPc THaiS PaiXao dE oliVEira - MaT: 5939998
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc MarlYSoN MiGUEl coSTa dE MENEZES - MaT: 5940336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01196/2022 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/655691, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 01/06/2022 a 
01/06/2022;

1. iPc WilSoN fErNaNdES raMoS - MaT: 57176045
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc HUGo da SilVa MoraES - MaT: 5940225
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01197/2022 - DGPC/OD/DRF DE 02 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/688616, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caSTa-
NHAL, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 01/06/2022 a 
04/06/2022;

1. EPc Maria dE faTiMa aNdradE - MaT: 5232791
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01198/2022 - DGPC/OD/DRF DE 02 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/688585, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caNaÃ doS 
CARAJÁS, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 01/06/2022 
a 05/06/2022;

1. aSG JoSE lUiZ BarBoSa PiMENTEl - MaT: 6121268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

2. MPc GilMar dE JESUS Maia MorEira - MaT: 5331200
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01199/2022 - DGPC/OD/DRF DE 02 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/675069, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rUrÓPo-
LIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 02/06/2022 a 
10/06/2022;

1. EPc JaiME SilVEira oliVEira - MaT: 5825962
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8, ToTal: r$ 1,899.04)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01200/2022 - DGPC/OD/DRF DE 02 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/690508, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oriXiMi-
NÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 02/06/2022 a 
07/06/2022;

1. iPc iGor raMoN JUca MaraNHa - MaT: 5918714
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc EriKa EliZaBETH dE SoUSa JENNiNGS - MaT: 57195305
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 

total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01201/2022 - DGPC/OD/DRF DE 02 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/690301, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rEdEN-
ÇÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 02/06/2022 
a 06/06/2022;

1. iPc PaUlo Marcio da SilVa araGao - MaT: 8400702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. iPc lUiZ carloS SoUSa GUiMaraES - MaT: 5463270

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. iPc alEXaNdrE SoUZa MaTa - MaT: 8400716

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01202/2022 - DGPC/OD/DRF DE 02 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/670405, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iriTUia, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 02/06/2022 a 
04/06/2022;

1. iPc roNaldo SErGio GUiMaraES coNTENTE - MaT: 54191072
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc fraNciSco dE aSSiS BarBoZa da SilVa - MaT: 5129125
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. EPc EdilENE dE SoUZa GoMES - MaT: 5914166
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,780.35 ( UM Mil, SETEcENToS E oiTENTa rEaiS E TriNTa 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01203/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022689522, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoJU, a 
fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
06/06/2022 a 08/06/2022;

1. MPc EdUardo fErNaNdES NUNES - MaT: 57201617
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01204/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022689522, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoJU, a 
fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
06/06/2022 a 08/06/2022;

1. aGMEc raiMUNdo coNcEicao coSTa BraSil - MaT: 69841
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. ddiV JoSE roBErTo BlaNS da SilVa - MaT: 5958840

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01205/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/691519, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoJU, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/06/2022 a 
06/06/2022;

1. dPc lUiS GUilHErME NaVarro XaViEr - MaT: 5808065
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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2. EPc Maria criSTiNa cardoSo dE aNdradE - MaT: 54184106
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc MarcElo dE JESUS calaNdriNi dE aZEVEdo - MaT: 5703808
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01206/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/691535, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ViSEU, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/06/2022 a 
05/06/2022;

1. iPc aNToNio SoBral JUNior - MaT: 5886864
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. EPc aNGElica TaTiaNE coSTa QUarESMa - MaT: 54184786
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. dPc claUdio GalENo dE MiraNda SoarES filHo - MaT: 5826128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01207/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/690049, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06/06/2022 a 
10/06/2022;

1. dPc VaNESSa MacEdo corrEa dE SoUZa - MaT: 57233513
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,068.21 ( UM Mil, SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E UM 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01208/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/691072, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/06/2022 a 
04/06/2022;

1. iPc fraNciSco ViNiciUS dE SoUSa HoNoraTo - MaT: 5329752
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc raiMUNdo carloS PESSoa JUNior - MaT: 57233639
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01209/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/689867, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caNaÃ 
DOS CARAJÁS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
03/06/2022 a 04/06/2022;

1. dPc ViNiciUS cardoSo daS NEVES - MaT: 57193006
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. iPc rENaTo rEGiNaTTo MorET PErEira - MaT: 5913967
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

3. iPc PaUlo HENriQUE GoMES dE carValHo - MaT: 5940066
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,068.21 ( UM Mil, SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E UM 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 01210/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caNaÃ doS ca-
RAJÁS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 04/06/2022 
a 04/06/2022;

1. iPc lUcaS raMBo KocHHaNN - MaT: 5940358
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc fEliPE cUNHa GUiGNoNE - MaT: 5940205
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

3. dPc EriValdo caMPElo da SilVa - MaT: 5914173
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

4. iPc rafaEl lEal dE carValHo - MaT: 5940189
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01211/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 03/06/2022 a 04/06/2022;

1. iPc aNToNio MarcoS XiMENES SoarES - MaT: 5940293
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc Maria criSTiNa fErrEira XiMENES - MaT: 5940063
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01212/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022688210, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JacUNdá, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 04/06/2022 
a 08/06/2022;

1. aP aNToNio riBEiro PiEdadE - MaT: 5179955
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01213/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022688016, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JacUNdá, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 04/06/2022 
a 08/06/2022;

1. iPc lUiZ arlaN dE alMEida coSTa - MaT: 5887054
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc Maria ofElia alBaNo BaiMa - MaT: 54185474
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. iPc PaUlo HENriQUE SilVa MacHado - MaT: 54189007
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. PaP aNa Maria da roSa PiMENTEl - MaT: 5157510
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo 
rEaiS E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01214/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022688001, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alTaMira, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 04/06/2022 
a 15/06/2022;

1. aSS. iNf WilSoN lEoNardo araUJo riBEiro - MaT: 5935825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,611.18)

2. adM MaX da coSTa fraZao - MaT: 5888791
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,611.18)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 5,222.36 ( ciNco Mil, dUZENToS E ViNTE E doiS rEaiS E 
TriNTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01215/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221687988, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alTaMira, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 04/06/2022 
a 15/06/2022;

1. MPc EdiEl fraNciSco BarBoSa BiTENcoUrT - MaT: 5463556
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,611.18)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,611.18 ( doiS Mil, SEiScENToS E oNZE rEaiS E dEZoiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01216/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022661757, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURUÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022;

1. dPc JaiME aUGUSTo SalES da PaiXao - MaT: 6120854
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc aNToNio fErNaNdo TEiXEira JUNior - MaT: 54183806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - MaT: 5619203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01217/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/683028, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de doM Eli-
SEU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06/06/2022 
a 11/06/2022;

1. iPc lUilSoN QUEiroZ rodriGUES - MaT: 5412005
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc roSiEl dE frEiTaS MaUES - MaT: 5290155
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. dPc caio carMEllo rocHa loBo - MaT: 5894819
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. EPc MarcUS ViNiciUS filGUEiraS MaToS - MaT: 54183825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01218/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/665403, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo Pro-
GRESSO, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no período 
de 06/06/2022 a 13/06/2022;

1. aSS. iNf PaBlo NUNES dE oliVEira - MaT: 5935414
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01219/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/672733, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no pe-
ríodo de 06/06/2022 a 11/06/2022;

1. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01220/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022682030, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaUaPE-
BAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 15/06/2022 
a 17/06/2022;

1. dPc VicTor coSTa liMa lEal - MaT: 57233519
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc EdSoN liMa alVES - MaT: 57193342
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. EPc SaMaNTHa SaNGlard oliVEira BiTTENcoUrTH - MaT: 57233682
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01221/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/698655, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPaNE-
MA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06/06/2022 a 
08/06/2022;

1. iPc faGNEr aNdrE doS aNJoS da SilVa - MaT: 57195098
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc Joao coElHo GoMES - MaT: 5332036
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. EPc JorGE TadEU do ESPiriTo SaNTo GUilHoN - MaT: 5461731
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. iPc lUiS claUdio loBaTo da SilVa - MaT: 5692857
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

5. MPc BENEdiTo aQUiNo da SilVa - MaT: 5465524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01222/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022696169, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caNaÃ 
DOS CARAJÁS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
03/06/2022 a 06/06/2022;

1. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. dPc HENNiSoN JoSE JacoB aZEVEdo - MaT: 5836727

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01223/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/689408, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 02/06/2022 a 
04/06/2022;

1. dPc JoSE carloS rodriGUES doS SaNToS - MaT: 5623332
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 593.45 ( QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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PORTARIA Nº: 01224/2022 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/668824, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ESPÍriTo 
SANTO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 05/06/2022 a 11/06/2022;

1. iPc rENaN fraNciSco rodriGUES BraGa - MaT: 4219816
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 6, ToTal: r$ 3,038.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,038.52 ( TrÊS Mil, TriNTa E oiTo rEaiS E ciNQUENTa E 
doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da dili-
gência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01225/2022 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022662753, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcU-
RUÍ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/03/2022 
a 07/03/2022;

1. iPc carloS rENaTo cUNHa doS SaNToS - MaT: 5865760
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc alVaro lUiS BElTrao iKEda - MaT: 57193009
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc MaX TENTE liNS - MaT: 5887097
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01226/2022 - dGPc/od/drF de 06 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/568205, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cEará, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06/06/2022 a 
09/06/2022;

1. iPc MarcUS ViNiciUS da coNcEicao florES - MaT: 57233592
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3.5, ToTal: r$ 1,772.47)

2. dPc adriaNo loUrENco iZidio - MaT: 5940409
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3.5, ToTal: r$ 1,772.47)

3. EPc fErNaNda SUElEM liSBoa XaViEr - MaT: 5913813
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3.5, ToTal: r$ 1,772.47)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 5,317.41 ( ciNco Mil, TrEZENToS E dEZESETE rEaiS E QUa-
rENTa E UM cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01227/2022 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/700955, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BrEVES, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/06/2022 a 
07/06/2022;

1. iPc SHirlENE da SilVa MacHado - MaT: 5692946
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01228/2022 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/697738, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoNTE 
ALEGRE, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no período 
de 07/06/2022 a 09/06/2022;

1. aSS. iNf SErVUlo doS aNJoS MENESES - MaT: 5962982
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 01229/2022 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022694100, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraBá, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
07/06/2022 a 13/06/2022;

1. daS JESSica aMaral rodriGUES - MaT: 5913297
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

2. rodriGo cHaVES SoUZa - MaT: 5904964
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01230/2022 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/705930, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
NHÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 07/06/2022 
a 11/06/2022;

1. iPc EVEraldo lUiS da coSTa BarBoSa - MaT: 5234328
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

2. iPc ViNiciUS HUGo alVES rocHa - MaT: 5939588
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

3. EPc fErNaNda do ValE fErNaNdEZ - MaT: 5892477
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

4. dPc fErNaNdo dE SoUZa rocHa - MaT: 57233505
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,102.72 ( oiTo Mil, cENTo E doiS rEaiS E SETENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01231/2022 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/704027, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo 
PROGRESSO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
06/06/2022 a 11/06/2022;

1. dPc EliNElSoN dE oliVEira SilVa - MaT: 57192684
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. dPc SilVio Birro dUarTY NETo - MaT: 5619238
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
3. EPc WEliNGToN KENNEdY SaNToS BENTo - MaT: 5940082
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. iPc BrUNa criSTiNa MacHado rEGo MElli - MaT: 57233617
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01232/2022 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/708986, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPiTÃo 
POÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 08/06/2022 
a 10/06/2022;

1. iPc GETUlio aGUiar cUNHa filHo - MaT: 57195289
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc BENEdiTo JoSE cardoSo - MaT: 5859034
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. dPc JoSEaNGEla criSTiNa coSTa doS SaNToS - MaT: 5856949
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
4. iPc roSElY NaTaliNa ViNaS da coSTa - MaT: 57194708
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01233/2022 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/705960, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcU-
RUÍ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06/06/2022 
a 08/06/2022;
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1. iPc SaNdro diaS da coSTa - MaT: 5877970
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. MPc iZaN dE SoUZa SilVa - MaT: 5600596
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01234/2022 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/709373, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 07/06/2022 
a 08/06/2022;

1. iPc JocSa HEBEr raMoS caValcaNTE - MaT: 57200222
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
2. iPc alESSaNdro doS SaNToS cardoSo - MaT: 5865816
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

3. EPc aNdErSoN lUiZ oliVEira liMa - MaT: 54183801
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,068.21 ( UM Mil, SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E UM 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PORTARIA Nº: 01235/2022 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Junho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022709554, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcU-
RUÍ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 08/06/2022 
a 10/06/2022;

1. dPc lUiZ PaUlo Galrao filHo - MaT: 54188931
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc MaX TENTE liNS - MaT: 5887097
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc carloS rENaTo cUNHa doS SaNToS - MaT: 5865760
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 810171

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº 164/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022 – GAB/DG – PCP
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora LAURIECELIA DA CRUZ GOUVEA, Gerente 
de almoxarifado, matrícula nº 5888117/3, e como suplente o servidor aN-
TÔNio carloS SilVa dE frEiTaS, coordenador de Material e Patrimônio, 
matrícula nº 57229910-2, do contrato administrativo nº 035/2022 – PcP, 
celebrado com a empresa SiEG NEGocioS lTda, que tem por objeto o 
fornecimento de Material de Proteção individual(“EPi”), para atender as 
necessidades da Polícia Cientifica do Pará e as Unidades Regionais e Núcleo 
Avançados, para fins de abastecimento do almoxarifado central por um 
período de 12 (doze) meses, no período de 13 de maio de 2022 a 12 de 
maio de 2023, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcP, 06 de junho de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 810306

PORTARIA Nº 160/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022 – GAB/DG – PCP
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora LAURIECELIA DA CRUZ GOUVEA, Geren-
te de almoxarifado, matrícula nº 5888117/3, e como suplente o servidor 
aNTÔNio carloS SilVa dE frEiTaS, coordenador de Material e Patrimô-
nio, matrícula nº 57229910-2, do contrato administrativo nº 033/2022 
– PcP, celebrado com a empresa aMaZoN MEdical carE EirEli, que 
tem por objeto o fornecimento de Material de Proteção individual(“EPi”), 
para atender as necessidades da Polícia Cientifica do Pará e as Unidades 
Regionais e Núcleo Avançados, para fins de abastecimento do almoxarifado 
central por um período de 12 (doze) meses, no período de 13 de maio de 
2022 a 12 de maio de 2023, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcP, 06 de junho de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 810302
PORTARIA Nº 161/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022 – GAB/DG – PCP
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora LAURIECELIA DA CRUZ GOUVEA, Geren-
te de almoxarifado, matrícula nº 5888117/3, e como suplente o servidor 
aNTÔNio carloS SilVa dE frEiTaS, coordenador de Material e Patrimô-
nio, matrícula nº 57229910-2, do contrato administrativo nº 034/2022 
– PcP, celebrado com a empresa ifS NaSciMENTo E cia lTda EPP, que 
tem por objeto o fornecimento de Material de Proteção individual(“EPi”), 
para atender as necessidades da Polícia Cientifica do Pará e as Unidades 
Regionais e Núcleo Avançados, para fins de abastecimento do almoxarifado 
central por um período de 12 (doze) meses, no período de 13 de maio de 
2022 a 12 de maio de 2023, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcP, 06 de junho de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 810304

.

.

coNtrato
.

CONTRATO Nº 038/2022 – PCP
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na prestação serviço de 
natureza contínua, com fornecimento de mão de obra, para executar ativi-
dades de remoção e translado de cadáveres para fins de exames periciais, 
nas áreas de abrangência da Sede Belém, Unidades regionais e Núcleos 
Avançados da Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 07/06/2022.
Valor: r$ 7.600.548,00 (sete milhões, seiscentos mil, quinhentos e qua-
renta e oito reais).
ViGÊNcia: 07/06/2022 a 06/06/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 016/2022 - PcP.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
dotação orçamentária: PlaNo iNTErNo: 1050008268c; foNTE: 0301; 
PTrES: 858268; NaTUrEZa dE dESPESa: 339037.
coNTraTado: a empresa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o n° 08.775.721/0001-85 com sede estabelecida à 
avenida José Marcelino de oliveira, Passagem Bom Jardim, nº 2 – Sala a, 
Bairro: centro, ananindeua/Pa, cEP: 67030-170.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 810169

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 167/22-GaB/dGPcP de 07 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.
O (a) Ordenador de Despesa da Polícia Científica do Pará, usando de suas 
atribuições contidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, 
que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
coNSidEraNdo os termos do Memorando n° 85/2022-GSErV-PcP; Pro-
cesso n°2022/677109.
i- coNcEdEr o servidor MarcoS PaUlo UcHÔa da SilVa, matrícula 
nº 5914930/2, Gerente do Núcleo de Serviços, Suprimento de fundos no 
valor total de r$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá observar a clas-
sificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor

 06122129783380000 0101000000 339030 r$ 2.000,00

 06122129783380000 0101000000 339039 r$ 1.000,00
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ii- ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
45 (quarenta e cinco), dias contados a partir da emissão da ordem Bancá-
ria e para prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término 
do prazo estabelecido para aplicação dos recursos.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 07 de Junho de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 810496
Portaria N° 166/22-GaB/dGPcP de 07 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.
O (a) Ordenador de Despesa da Polícia Científica do Pará, usando de suas 
atribuições contidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, 
que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
coNSidEraNdo os termos do Memorando n° 77/2022; Processo 
n°2022/659862.
i- coNcEdEr o servidor WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS, matrí-
cula nº 5892889/1, Motorista, Suprimento de fundos no valor total de r$ 
4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá observar a classificação orça-
mentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor

 06122129783380000 0101000000 339030 r$ 2.000,00

 06122129783380000 0101000000 339039 r$ 2.000,00

ii- ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
45 (quarenta e cinco), dias contados a partir da emissão da ordem Bancá-
ria e para prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término 
do prazo estabelecido para aplicação dos recursos.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 07 de Junho de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 810495

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 505/ 2022 
JÚlio cÉSar rocHa SilVa 
MaTrÍcUla: 57203458/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 20/04/2022 a 30/04/2022 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 810241
PORTARIA N°. 759/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS 
MaTrÍcUla: 5892260 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 24/05/2022 a 25/05/2022 
oBJETiVo: auxiliar na necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 810225
Portaria N°. 355/ 2022
arNaldo aUGUSTo alMEida dE SoUZa JÚNior 
MaTrÍcUla: 5832144/1 
carGo: Perito criminal
doUGlaS Vidal diaS
MaTrÍcUla: 57220780/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 04/03/2022 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 347/ 2022
dElSoN BaTiSTa dE liMa JÚNior 
MaTrÍcUla: 5463165/1 
carGo: Perito criminal
doUGlaS Vidal diaS
MaTrÍcUla: 57220780/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
EMMaNUEl MarcoS doS SaNToS carPiNa 
MaTrÍcUla: 57195136/1
carGo: Motorista
cidadE: iGaraPÉ MirÍ - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 07/03/2022 a 09/03/2022 
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
PORTARIA N°. 859/ 2022 
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES MaTrÍcUla: 5892930 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 19/05/2022 a 20/05/2022 
oBJETiVo: auxiliar na necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 849/ 2022
GilSoN riBEiro MaGalHÃES 
MaTrÍcUla: 59489761 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 12 1/2 (doze e meia) PErÍodo: 20/05/2022 a 01/06/2022 
oBJETiVo: coNdUZir VEicUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 810224

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 162/22-GaB/dGPcP de 06 de JUNHo de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/431296.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias da servidora aNa Maria iPiraNGa oli-
VEira daNTaS, Perito criminal, matrícula n°54185851/1, no período de 
01.07.2022 a 30.07.2022, concedida pela PorTaria N°154/2022-GaB/
PcPPa de 31.05.2022, publicada no doE nº 34.992 de 02.06.2022, para o 
período de 01.08.2022 a 30.08.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 06 de Junho de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 810499
Portaria N° 163/22-GaB/dGPcP de 06 de JUNHo de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/549270.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias da servidora Márcia HElENa oliVEira ro-
driGUES, Técnica de Enfermagem, matrícula n°57188650/1, no período 
de 01.07.2022 a 30.07.2022, concedida pela PorTaria N°154/2022-GaB/
PcPPa de 31.05.2022, publicada no doE nº 34.992 de 02.06.2022, para 
os períodos de 16.07.2022 a 31.07.2022 e 18.12.2022 a 31.12.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 06 de Junho de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 810502

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 2050 /2022-DG/GAB/CGD 
Belém, 27 de maio de 2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
CONSIDERANDO a Portaria 2.432/2015, publicada no Diário Oficial do Es-
tado nº 32.956, de 24 de agosto de 2015, que estabeleceu uma série de 
medidas administrativas, inclusive a medida cautelar de bloqueio de pron-
tuários de condutores, após a deflagração da Operação Galezia da Polícia 
civil do Estado do Pará, que investigou fraudes em processo de emissão 
de cNH;
coNSidEraNdo art. 263, §1º da lei 9.503/1997, que obriga esta autarquia 
oportunizar aos candidatos o devido processo legal, com contraditório e ampla 
defesa, na hipótese de constatação de fraudes na emissão de cNH;
CONSIDERANDO a Portaria 1.422/2016, publicada no Diário Oficial do Es-
tado nº 33.143, de 08 de junho de 2016, que estabeleceu o rito do proces-
so administrativo previsto pelo artigo citado;
coNSidEraNdo que o candidato abaixo, conforme provado na instrução, 
em processo individual, deixou de se submeter às fases exigidas pelo art. 
147 da lei 9.503/97 e pelo art. 3º da resolução 168 do coNTraN, além do 
que não conseguiu comprovar a efetiva residência nos diversos municípios, 
conforme exige art. 140 da lei citada, por onde transladou o processo de 
primeira habilitação;
CONSIDERANDO o Edital de notificação 03/2017, publicado no DOE 
33.423, de 25/07/2017, que oportunizou recurso aos candidatos que obti-
veram seu pleito indeferido;
coNSidEraNdo o Parecer nº 141/2018-corregedoria Geral, que con-
cluiu como satisfeitas as exigências impostas pelo art. 263, §1º da lei 
9503/1997;
r E S o l V E:
art. 1º caNcElar o registro nacional dos condutores listados abaixo, pelas 
razões acima expostas;
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art. 2º determinar ao rENacH que adote as providências de cancelamen-
to, inclusive junto aos demais órgãos de trânsito, na hipótese de o condu-
tor não esteja mais na base do Estado do Pará.

ord coNdUtor cPF rN
1 fraNciSco dE aSSiS liNS coElHo 072.587.414-70 5862962683
2 PEdro rodriGUES da SilVa 003.242.662-35 5291419292

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTa MirEla dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 810382
PORTARIA Nº 2250/2022-DG/CGP, de 07/06/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação do servidor no E-mail datado de 03/06/2022,
r E S o l V E:
rETificar a Portaria 1762/2022-dG/cGP, que lotou o servidor dolciNEi 
aMaral MoraES, ocupante do cargo de agente de fiscalização de Trânsi-
to, matrícula 5958529/1, na cirETraN “a” de Tucuruí, obedecido à ordem 
de classificação no Concurso C-177 e a assinatura do Termo de Opção de 
lotação junto a este departamento, onde se lê entrarão em vigor em 
01/07/2022, leia-se entrarão em vigor em 22/06/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
PORTARIA Nº 2251/2022-DG/CGP, de 07/06/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO a classificação do servidor, ocupante do Cargo de Agente 
de fiscalização de Trânsito, nomeado pelo concurso c-177 e a assinatura 
do Termo de opção de lotação junto a este departamento,
r E S o l V E:
loTar o servidor aSSiS JUNior da SilVa SiQUEira, ocupante do cargo 
de agente de fiscalização de Trânsito, matrícula 5958962/1, na cirETraN 
“A” de Breves, obedecido à ordem de classificação no Concurso C-177 e 
a assinatura do Termo de opção de lotação junto a este departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 25/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 810776

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 2086/2022-DAF/cgp, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/625633;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
castanhal para o município de São Miguel do Guamá no período de 13/06 
à 08/07/2022, a fim de realizar vistoria técnica de veículos, no referido 
municipio.

nome matricula
cleide cassia da Silva leão freitas 57209080/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2151/2022-DAF/cgp, de 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/670344;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Marabá para o municipio de Altamira no período de 10 à 24/06/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, operação de fiscalização de 
Trânsito, em cumprimento a programação da dTo, em especial no aten-
dimento da solicitação do Governo de Estado de reforço nas equipes de 
Segurança Pública no referido municipio.

nome matricula
luís carlos cruz Bezerra 5117410/4
luzinaldo Batista frança 57201996/1

Marcos divino da Silva Silva 57201715/1
Thiago da luz rodrigues 5958619/1

Wellington de Souza costa 57201809/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2156/2022-DAF/cgp, de 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/671372;
r E S o l V E:

aUToriZar o pagamento de doZE E MEia (12 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 15/06 à 27/06/2022, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento ao 
planejamento de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
Karine Monik almeida da costa 57226816/1
rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2157/2022-DAF/cgp, de 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/671376;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doZE E MEia (12 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de TAILÂNDIA – 15/06 à 27/06/2022, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento ao 
planejamento de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
raimundo da costa cunha 57198617/1

Peter Mendes Pereira 57226369/1
Eduardo Valério amaral cavalcante 57198618/1
Jorge fernando dos Santos Tuma 57198267/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2158/2022-DAF/cgp, de 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/671368;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doZE E MEia (12 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de ACARÁ – 15/06 à 27/06/2022, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento ao 
planejamento de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
alcir ferreira Quadros 57227594/1

Sandro da Silva Soares 57194202/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2159/2022-DAF/cgp, de 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/671343;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doZE E MEia (12 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 15/06 à 27/06/2022, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento ao 
planejamento de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
luiza Silvana Pinheiro Meireles 57227614/1

Wanderley Pontes ferreira 57211861/2
Edmée Maria Queiroz de araujo alves 57229227/1

Kleverson oeiras de almeida 57205255/1
Melquizedec dos Santos andrade 54189205/2

Pedro Hugo de lima filho 57226484/1
Vera Márcia da Silva Paredes 57194771/2

iolete Maria dos Santos anderson 54191814/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2161/2022-DAF/cgp, de 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/671323;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doZE E MEia (12 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 15/06 à 27/06/2022, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento ao 
planejamento de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
cláudia da Silva Nascimento 57224176/2

Soraia Selma andrade cardoso 57202052/1
Petronius de Jesus farias da cruz 54191564/2

rita de cássia Moreira de Melo Pompeu 57205875/1
leidyane Marques Machado 57200238/1

Sidclei furtado farias 5921334/1
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Waldir fernando accarino Grobério 5169593/3
Madson William rodrigues de leão 57199356/2

luiz rabello Junior Melo 57205417/1
almir dos Santos da Silva 57191487/2

Hamilton Barbosa da Silva Júnior 57198269/1
orivaldo rodrigues dos Santos 57228929/1

Kelly da Silva alves 57227729/1
Ellen correa fortunato 57210661/2

carla do Socorro Estumano de Sena 57203709/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2200/2022-DAF/cgp, de 03/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/688449;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de uma e meia (01 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para Brasília/DF no período de 08 e 09/06/2022, a fim de participar de 
reunião alusiva ao projeto “fortalecendo a fiscalização de Trânsito no Bra-
sil” e realizar à apresentação da experiência do dETraN/Pa.

nome Matricula
renata Mirella freitas Guimarães de S.coelho 5937269/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2201/2022-DAF/cgp, de 03/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/688449;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de duas e meia (02 e 1/2) diárias o servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para Brasília/DF no período de 08 à 10/06/2022, a fim de participar de 
reunião alusiva ao projeto “fortalecendo a fiscalização de Trânsito no Bra-
sil” e realizar à apresentação da experiência do dETraN/Pa.

nome Matricula
José Bento andrade Gouvêa Júnior 80845362/5

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 810299

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 2232/2022-DAF/CGP, de 07 de junho de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados neste departa-
mento de Trânsito, trinta (30) dias de férias no mês de JUlHo/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação
francisco das chagas lourenço da Silva 57230553 /1 15.06.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 iTUPiraNGa

Gicelda Suedy de freitas e Silva 57196219 /1 05.05.2018/2019 01.07 a 30.07.2022 iTUPiraNGa
oscar dos Santos ferreira 57193997 /1 18.02.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 MÃE do rio

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas
PORTARIA Nº 2231/2022-DAF/CGP, de 07 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 EdilENE do Socorro ViEira alMEida, auxiliar 
de Serviços Gerais, matrícula 3268845/1, lotada na cirETraN “B” de Mãe 
do rio, trinta (30) dias de fÉriaS, no período de 02.06 a 01.07.2022, re-
ferentes ao exercício 03.03.2021/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/06/2022..
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
PORTARIA Nº 2222/2022-DAF/CGP, de 07 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 97/2022-GPa, 
datado de 06/06/2022, protocolado sob o nº 2022/707217,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora PollYaNNE lYVia NUNES oliVEira, assistente 
de Trânsito, matrícula 57194039 /1, lotada na Gerência de Protocolo e 
arquivo, trinta (30) dias de fÉriaS, no período de 20.06 a 19.07.2022, 
referentes ao exercício 18.02.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 20/06/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

PORTARIA Nº 2221/2022-DAF/CGP, de 06 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 roSa Maria rodriGUES dE alBUQUErQUE, 
auxiliar Técnico, matrícula 3261620 /1, lotada na Gerência de Benefí-
cios e assistência Social, dez (10) dias de fÉriaS, no período de 01.07 a 
10.07.2022, referentes ao exercício 11.06.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/07/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
PORTARIA Nº 2220/2022-DAF/CGP, de 06 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 ao servidor Hercílio Prado de castro, Técnico, matrícula 
3261735 /1, lotado na Gerência de desenvolvimento de Pessoas, dez (10) 
dias de fÉriaS, no período de 01.07 a 10.07.2022, referentes ao exercício 
10.03.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/07/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
PORTARIA Nº 2217/2022-DAF/CGP, de 06 de junho de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 1535/2022-daf/cGP, o período concessivo de fÉ-
riaS à servidora daNiEla SilVa fErrEira oliVia laMarÃo, assistente 
de Trânsito, matrícula 80845529 /1, lotada na coordenadoria do consulti-
vo, onde se lê 27.06 a 26.07.2022 leia-se 20.06 a 19.07.2022, referentes 
ao exercício 01.02.2021/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas
PORTARIA Nº 2216/2022-DAF/CGP, de 06 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 ao servidor SErGio BaTiSTa iMBEloNi, Técnico, matrícula 
3265552/1, lotado na Gerência de Execução financeira, trinta (30) dias 
de fÉriaS, no período de 11.07 a 09.08.2022, referentes ao exercício 
01.12.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 11/07/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 810264

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 0773/2022-CGP/SEAP 
Belém-Pa, 06 de junho de 2022.
rESolVE:
art. 1º - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 0568/2022-cGP/SEaP, de 
28/04/2022, publicada no doE nº 34.961, de 06/05/2022, referente à de-
cisão da Sindicância administrativa investigativa nº 6432/2022-cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 810138
PORTARIA Nº 0772/2022-CGP/SEAP 
Belém-Pa, 06 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 nas Sindicâncias administrativas in-
vestigativas nº 6736, 6846 e 6888/2022-cGP/SEaP, em SUBSTiTUiÇÃo 
à servidora adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, funcional: 57201800.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 810139
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PORTARIA Nº 0774/2022-CGP/SEAP 
Belém-Pa, 06 de junho de 2022.
rESolVE:
art. 1º - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 0576/2022-cGP/SEaP, de 
02/02/2022, publicada no doE nº 34.961, de 06/02/2022, a qual instau-
rou o Processo administrativo disciplinar nº 6924/2022-cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 810134
PORTARIA Nº 0775/2022-CGP/SEAP 
Belém, 07 de junho de 2022.
o corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
art. 1º - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 1629/2021-cGP/SEaP, de 
11/11/2021, publicada no doE nº 34.772, de 22/11/2021, a qual instau-
rou a Sindicância administrativa investigativa nº 6484/2021-cGP/SEaP, 
em função do Processo nº 6379/2021-cGP/SEaP apurar o mesmo objeto.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 810624
PORTARIA Nº 0734/2022-CGP/SEAP 
Belém (Pa), 31 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6787/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncias divulgadas em site, 
no dia 23/02/2022, referentes aos servidores da cadeia Pública de Pa-
rauapebas-cPP;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de indícios de  autoria, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU 
c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 810616
PORTARIA Nº 0735/2022-CGP/SEAP 
Belém (Pa), 31 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6733/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta omissão de infor-
mação acerca da fuga do interno faBio SErrÃo da coSTa (iNfoPEN 
155500), em 19/01/2021, pela colônia Penal agrícola de Santa izabel-
cPaSi, conforme mandado de intimação nos autos do Processo 0007571-
21.2020.8.14.04001, recebido em 16/12/2021.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de indícios de  autoria, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU 
c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
 rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 810610
PORTARIA Nº 0736/2022-CGP/SEAP 
Belém (Pa), 31 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6356/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão à PPl Val-
dEMir PErEira da SilVa (iNfoPEN 164351), nos dias 15/04/2021 e 
25/05/2021 na cadeia Pública de Jovens e adultos- cPJa, conforme rela-
tório de diligência nº 104/2021, datado de 27/09/2021 e despacho da Vara 
de Execução Penal encaminhado, via e-mail, em 06/07/2021.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de indícios de  autoria, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU 
c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
 rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 810600
PORTARIA Nº 0723/2022-CGP/SEAP  
Belém (Pa), 31 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
6708/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor V.P.l. (M.f.: 5725402), diretor da central de Tria-
gem Masculina de Santarém – cTMS, por inobservância dos deveres fun-
cionais ao proceder à instauração de PdP fora do lapso temporal, conforme 
disciplinado na PorTaria Nº 102/2019–GaB /SUSiPE. Sendo esta conduta 
falta grave, recaindo, em tese, aos arts. 177, V e Vi, art. 189, caput, todos 

da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, constatou que o servidor V.P.l. (M.f.: 5725402) faleceu 
antes do término da Sindicância administrativa disciplinar nº 6708/2022, 
razão pela qual pugnou pelo arquivamento do presente feito.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
em face do ex-servidor V.P.l. (M.f.: 5725402), tendo em vista o falecimen-
to deste.
art. 2º - Encaminhar relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Gestão 
de Pessoas- dGP, para registro no assentamento funcional do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 810447
PORTARIA Nº 0724/2022-CGP/SEAP  
Belém (Pa), 31 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
6474/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor V.P.l. (M.f.: 5725402), por inobservância aos deve-
res funcionais ao não proceder à instauração de PdP na central de Triagem 
Masculina de Santarém, acerca do mencionado em livro de ocorrência, no 
dia 08/09/2020, envolvendo a cela B-05, bem como, ter conhecimento 
da aplicação indevida de punição coletiva às PPl’s custodiados na cela já 
mencionada, ao retirarem os colchões e ventiladores por 10 (dez) dias, tal 
conduta amolda-se a falta grave, com fulcro nos arts. 177, Vi, iX, “b” c/c 
art. 189, caput, todos da lei Estadual 5.810/1994-rJU/Pa.
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, constatou que o servidor V.P.l. (M.f.: 5725402), faleceu 
antes do término da Sindicância administrativa disciplinar nº 6474/2021, 
razão pela pugnou pelo arquivamento do presente feito.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
em face do ex-servidor V.P.l. (M.f.: 5725402), tendo em vista o falecimen-
to deste.
art. 2º - Encaminhar relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Gestão 
de Pessoas- dGP, para registro no assentamento funcional do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 810445
PORTARIA Nº 0725/2022-CGP/SEAP 
Belém (Pa), 31 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5806/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o Termo de denúncia, datado 
de 23/02/2021, acerca dos fatos ocorridos na cadeia Pública de redenção.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante do encerramento do vínculo funcional dos 
servidores l.H.l.c. (M.f.: 5895679) e a.S.a. (M.f.: 5927662), pugnou 
pelo arquivamento por perda de objeto, e, nos moldes da PorTaria Nº 
863/2019-cGP/SUSiPE, em caso de retorno destes, a instrução processual 
deverá retornar.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
Por PErda dE oBJETo, em razão do encerramento do vínculo funcional 
dos ex-servidores l.H.l.c. (M.f.: 5895679) e a.S.a. (M.f.: 5927662), e, 
em caso de retorno dos mesmos, que seja realizada a devida comunicação 
para fins de continuidade da instrução processual.
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria à di-
retoria de Gestão de Pessoas- DGP, para fins de registro nos assentamen-
tos funcionais dos servidores, e em caso de retorno dos servidores l.H.l.c. 
(M.f.: 5895679) e a.S.a. (M.f.: 5927662), que comunique imediatamente 
esta corretiva para o devido procedimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 810442
PORTARIA Nº 0721/2022-CGP/SEAP 
Belém, 31 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
6858/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor  G.a.N.f. (M.f.: 57223274), coordenador, lotado no 
centro de recuperação Masculino de Vitória do Xingu, referente à entrada 
de duas advogadas na unidade prisional para realizar conjuntamente o 
atendimento de 06 (seis) internos, infringindo, em tese, aos arts. 177, iV, 
Vi c/c art. 189, caput, todos da lei nº 5.810/1994-rJU, conforme decisão 
do Processo administrativo disciplinar nº 5707/2020.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da exoneração do servidor em tela, com fulcro na 
PorTaria Nº 500/2022-ccG, pugnou pelo arquivamento por PErda dE 
oBJETo, e, em caso de retorno do servidor G.a.N.f. (M.f.: 57223274), a 
Sindicância administrativa disciplinar nº 6858/2022-cGP/SEaP deverá ser 
reaberta para continuidade da instrução processual, conforme a portaria 
863/2019-cGP/SUSiPE;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMEN-
To, Por PErda dE oBJETo, ao servidor G.a.N.f. (M.f.: 57223274), e, em 
caso de retorno do mesmo que a Sindicância administrativa disciplinar 
nº 6858/2022-cGP/SEaP, seja reaberta para a continuidade da instrução 
processual;



104  diário oficial Nº 35.000 Quarta-feira, 08 DE JUNHO DE 2022

art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria à 
Diretoria de Gestão de Pessoas, para fins de registro no assentamento 
funcional do servidor e em caso de retorno do ex-servidor G.a.N.f. (M.f.: 
57223274), que comunique imediatamente esta corretiva para a reaber-
tura do processo.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 810454
PORTARIA Nº 0720/2022-CGP/SEAP 
Belém (Pa), 31 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
6710/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor a.P.S. (M.f.: 5950748), por inobservância aos de-
veres funcionais ao proceder à instauração de Processo disciplinar Peniten-
ciário- PdP, fora do lapso temporal, conforme disciplinado na PorTaria Nº 
102/2019-GaB/SUSiPE. Sendo tal conduta falta grave, recaindo, em tese, 
aos  arts.177, V e Vi  c/c art. 189, todos da lei 5.810/1994-rJU/SEaP.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da exoneração do servidor em tela, pugnou 
pelo arquivamento por PErda dE oBJETo, e, em caso de retorno do ser-
vidor a.P.S. (M.f.: 5950748), a Sindicância administrativa disciplinar nº 
6710/2022-cGP/SEaP deverá ser reaberta para continuidade da instrução 
processual, conforme a portaria 863/2019-cGP/SUSiPE;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMEN-
To Por PErda dE oBJETo ao servidor a.P.S. (M.f.: 5950748), e, em 
caso de retorno do mesmo, que a Sindicância administrativa disciplinar 
nº 6710/2022-cGP/SEaP seja reaberta para a continuidade da instrução 
processual;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria à 
Diretoria de Gestão de Pessoas, para fins de registro no assentamento 
funcional do servidor e em caso de retorno do ex-servidor a.P.S. (M.f.: 
5950748), que comunique imediatamente esta corretiva para a reabertura 
do processo.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 810455
PORTARIA Nº 0722/2022-CGP/SEAP 
Belém (Pa), 31 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5420/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta conduta de servidor lo-
tado no centro de recuperação regional de cametá, conforme memorando 
nº 045/2020-crrcaM, de 04/02/2020.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante do encerramento do vínculo funcional do servidor, 
pugnou pelo arQUiVaMENTo Por PErda dE oBJETo, e, nos moldes da 
PorTaria Nº 863/2019-cGP/SUSiPE, em caso de retorno deste, que seja 
instaurado procedimento administrativo, objetivando apurar a responsabi-
lidade administrativa e/ou funcional referente à suposta conduta inadequa-
da dentro da SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
Por PErda dE oBJETo, em razão do encerramento do vínculo funcional 
de ex-servidor, e, em caso de retorno do mesmo que seja instaurado de 
procedimento administrativo objetivando apurar a responsabilidade admi-
nistrativa e/ou funcional referente à suposta conduta inadequada.
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria à 
Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, para fins de registro nos assenta-
mentos funcionais do servidor, e em caso de retorno do servidor S.S.c.V. 
(M.f.: 5947506), que comunique imediatamente esta corretiva para o de-
vido procedimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 810450
PORTARIA Nº 0719/2022-CGP/SEAP  
Belém (Pa), 31 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6777/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e funcional do servidor J.S.S. (M.f.: 57200954), referente à fuga dos 
internos fraNciSco alEXaNdrE dE SoUSa (iNfoPEN 105443), JoSE-
Nildo lEal ViTal (iNfoPEN 265296) e rENaTo dE SoUSa NoBrE (iN-
foPEN 196344), custodiados na cadeia Pública de Parauapebas- cPP, no 
dia 07/07/2021, com fulcro nos arts. 177, iV e Vi c/c art. 189, caput e art. 
190, XiX, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, conforme decisão do 
Processo administrativo disciplinar nº 6097/2021.
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, verificou a presença de indícios de materialidade e 
autoria, em desfavor do servidor J.S.S. (M.f.: 57200954), no entanto, 
diante do encerramento de vínculo do citado servidor com esta SEaP/Pa, 
pugnou pelo arQUiVaMENTo Por PErda dE oBJETo, e, conforme a por-
taria 863/2019/cGP/SUSiPE, em caso de retorno do servidor ao quadro 
funcional, recomendou que seja dado prosseguimento deste Processo ad-
ministrativo disciplinar;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
Por PErda dE oBJETo em face do ex-servidor J.S.S. (M.f.: 57200954), e 

com fulcro na portaria 863/2019-cGP/SUSiPE, em caso de retorno do cita-
do servidor, após a devida comunicação da diretoria de Gestão de Pessoas, 
que seja dada continuidade da instrução deste Processo administrativo 
disciplinar;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria à 
Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, para fins de registro nos assenta-
mentos funcionais do servidor, e em caso de retorno do servidor J.S.S. 
(M.f.: 57200954), que comunique imediatamente esta corretiva para o 
devido procedimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 810458

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 1552/2022 – DGP/SEAP 
Belém/Pa, 03 de JUNHo de 2022
Nome: rodriGo dE liMa alVES, Matrícula nº 5950266/1; cargo: agente 
Penitenciário
assunto: licença Gala
Período: 20/05/2022 a 27/05/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810213
PORTARIA Nº 1551/2022 – DGP/SEAP 
Belém/Pa, 03 de JUNHo de 2022.
Nome: HElio SilVa ViaNa, Matrícula nº 5226678/1; cargo: agente ad-
ministrativo
assunto: licença Nojo
Período: 20/05/2022 a 27/05/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810211
LiceNÇa PaterNidade
PORTARIA Nº 1557/2022 – DGP/SEAP 
Belém, 07 de JUNHo de 2022
Nome: JoSE carloS SoUZa doS SaNToS JUNior, Matrícula nº 
55586580/3; cargo: agente Penitenciário
assunto: licença Paternidade
Período: 03/06/2022 a 22/06/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810392
LiceNÇa PaterNidade
PORTARIA Nº 1556/2022 – DGP/SEAP 
Belém, 07 de JUNHo de 2022
Nome: daNiEl fariaS liMa, Matrícula nº 5949236/1; cargo: agente Pe-
nitenciário
assunto: licença Paternidade
Período: 31/05/2022 a 19/06/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810390

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

eXtrato de terMo de FoMeNto
terMo de FoMeNto: 017/2022
ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 2022/367459
oBJETo: realização do projeto “Jornada Sociocultural 50+50 da Transa-
mazônica e Br-163”
Valor do rEPaSSE da SEcUlT: r$ 2.100.000,00 
(dois milhões e cem mil reais)
aSSiNaTUra: 07/06/2022
ViGÊNcia: 07 de junho a 31 de março de 2023.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 13.019/2014, regulamentada 
pelo decreto Estadual 1.835/2017.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Projeto atividade: 8842
fonte de recurso: 0301010394 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 335041 –coNTriBUiÇÕES
PTrES: 158842
Pi: 21dEf390107
aÇÃo: 276332
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8842
EMENda ParlaMENTar: 21dEf390107
aUToria: deputado federal airton faleiro
ENTidadE: fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa 
–fadESP
cNPJ: 05.572.870/0001-59
ENdErEÇo: cidade Universitária José da Silveira Netto – Bairro do Guamá, 
cEP: 66.075-110, Belém-Pa.
ordENador rESPoNSáVEl: Bruno chagas da Silva ferreira rodrigues.

Protocolo: 810806
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.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 368 DE 07.06.2022
Servidor: MilENa carValHo caValcaNTE
cargo: Secretario de Gabinete
Matrícula: 5940603/2
objeto: TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 354/2022 de 01.06.2022, 
publicada no doE nº 34.992 de 02.06.2022, que autorizou a concessão 02 
e 1/2 (duas e meia) diárias a servidora MilENa carValHo caValcaNTE, 
para a cidade de canaã dos carajás.

Protocolo: 810448

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº 371 DE 07.06.2022
Servidor: Paulo Maurício dos Santos coutinho
Matrícula: 5904803-3
cargo: diretor do departamento de Editoração e Memorial
Objeto: Designado como fiscal do contrato a ser celebrado entre a Secre-
taria de Estado de Cultura e a COAN Indústria Gráfica EIRELI, CNPJ nº 
86.444.791/0001-64, cujo objeto é a impressão de 03 (três) livros, com 
uma tiragem de 1.000 (um mil) exemplares cada título. livro 1: “o Teatro”, 
livro 2: “Série restauro - Palacete faciola”; livro 3: “coleção infantil”, 
todos com edição por esta Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 810434
PORTARIA Nº372 DE 07 DE JUNHO DE 2022
Processo nº 2022/ 658548
Servidor: allaN PiNHEiro dE carValHo
Matrícula: 57188175/4
cargo: diretor do departamento de Música
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT, a ser realizada pelo profissional NIRALDETE 
DE SOUSA LIMA, qualificado para prestar serviços de cortejo com o Grupo 
cultural Tradicional: associação cultural Boi Marronzinho, no evento “SE-
MaNa do MEio aMBiENTE”, que acontecerá no dia 03 de junho de 2022, 
às 18h, no Porto futuro. os efeitos desta Portaria retroagem à data do 
evento.

Protocolo: 810474

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA Nº 366/22, de 06.06.2022
Servidora: lUiZa rodriGUES da SilVa
Matrícula: 8044180/1
cargo: Técnica em Gestão Pública - administradora/GP
cPf: 287.206.282-34
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339030..........................................r$ 500,00
Natureza da despesa: 339039.......................................r$ 7.500,00
ordenador de despesa: luiz Maria de Jesus Soares Junior

Protocolo: 810412

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 367/22, de 07.06.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Ursula Vidal Santiago de Mendonça
cargo: assessor Especial ii
Matrícula: 5075351-2
Quantidade de diária: 1/2 (Meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: SaNTa lUZia do Pará /Pa
Período: 06.06.2022
objetivo: cumprimento de agenda de governo : entrega do Programa Sua 
casa, no referido município.
ordenador: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior/Secretário adjunto da 
Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 810459

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 363 DE 06 DE JUNHO DE 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, 
no uso de suas atribuições legais e, considerando os termos do ofÍcio 
134/2022-SJPa-NUcGP, de 03.06.2022.
r E S o l V E:
i- coNcEdEr, de acordo com o art. 74, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 
30(trinta) dias de férias consecutivos ao servidor GUSTaVo HENriQUE 
SilVa da coSTa, matrícula nº5890188/1, ocupante do cargo de assisten-
te administrativo, no período de 01.06.2022 a 30.06.2022, referente ao 
Período aquisitivo de 08.06.2020 a 07.06.2021.

ii- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo os 
seus efeitos à data de 01.06.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 06 de Junho de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 810742

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

PORTARIA Nº 365 DE 06 DE JUNHO DE 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais e, considerando os termos do Processo 
nº2022/699859- daf/SEcUlT, de 03.06.2022,
r E S o l V E:
TraNSfErir, por necessidade de serviço, de 09.05.2022 a 07.06.2022 
para o período de 06.06.2022 a 05.07.2022, 30(trinta) dias de usufru-
to de férias da servidora PaTricia GoNÇalVES da SilVa, matrícula 
nº5948153/3, ocupante do cargo de diretora administrativa e financeira, 
concedidas através da portaria coletiva nº143 de 28.03.2022, publicada 
no doE de 20.03.2022, referente ao Período aquisitivo de 07.05.2021 a 
06.05.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 06 de Junho de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 810736

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de FoMeNto: 018/2022
ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 2022/615282
oBJETo: realização do projeto “festival canta Sul”
Valor do rEPaSSE da SEcUlT: r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
aSSiNaTUra: 03 de junho de 2022.
ViGÊNcia: 03 de junho a 03 de julho de 2022.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 13.019/2014, regulamentada 
pelo decreto
Estadual 1.835/2017.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
1)Valor de r$ 50.000,00
Projeto atividade: 8421
fonte de recurso: 0101010397 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 335041 –coNTriBUiÇÕES
PTrES: 158421
Pi: 22EMEN00389
aÇÃo: 276372
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421
EMENda ParlaMENTar: 22EMEN00389
aUToria: deputado Estadual Jaques Neves
ENTidadE: aSSociaÇÃo doS MicroS E PEQUENoS EMPrEENdEdorES 
dE caNaÃ
doS caraJáS – aMPEcc.
cNPJ: 27.149.634/0001-67
ENdErEÇo: rua acapu, 536, centro, cEP 68.537-000, canaã dos cara-
jás-Pa.
ordENador rESPoNSáVEl: Bruno chagas da Silva ferreira rodrigues.

Protocolo: 810146
- a comissão designada pela Portaria 377/2021-secULt, em cum-
primento ao item 4, 4.6, do Edital 005/2021: Artistas, Profissionais e Faze-
dores de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados.
  atenciosamente,
Maria do céu Braga Martins
diretora de cultura
antônio luciano Gomes do rosário;
Téc. Gestão cultural – artes
54185955/2
Yvens Guerreiro Penna
assessor Especial ii 5946497/1
reLaÇÃo – Maio/2022

NoMe LiNGUaGeM cPF/cNPJ
 

1.  EVErToNN SErGio aNGEliM 
PEdroSa

BaNda aNJoS do MElodY

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa - MÚSica 929.101.142-87

2.  SUraMa aliNE MoUra diaS
BaNda d’BailE

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa - MÚSica 038.048.272-09

3.  raYMara BorGES BaliEiro corrEa
BaNda  Mara BorGES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 a 6 arTiSTaS EM 
cENa - MÚSica 885.668.382-20

4.  SUaNNY aliNE MoUra diaS
BaNda SUaNNY BaTidÃo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa - MÚSica 023.725.382-84

5.  JHiraN cESar SilVa SErENi
QUadrilHa iMPErio aBaETEUaraS GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 080.716.227-29

6.  MaNoEl SaNTaNa SilVa doS 
SaNToS

QUadrilHa PiPocaNdo JUNiNo
GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 016.268.512-20

7.  MarcElo SoUZa doS SaNToS
QUadrilHa rEVElaÇÃo dE SÃo JoÃo GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 699.744.462-87
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8.  NaTália rocHa dE SoUZa
GrUPo cariMBolaNdo GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 028.709.542-80

9.  JUciNEidE fErrEira SiTUaBa
GrUPo cHEiro do Pará GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 726.005.942-00

10.  TiaGo coSTa GoNÇalVES
GrUPo criaÇÃo JUNiNa GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 055.893.312-26

11.  HiolaNda coSTa PaNToJa
colETiVo raÍZES JUNiNaS GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 039.107.292-74

12.  MarliSoN alEXaNdrE frEiTaS 
da SilVa

colETiVo cUlTrocK - fESTiVal do 
folclorE

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 720.062.002-59

13.  GaBriEl fErrEira cardoSo
GrUPo VErEQUETE JUNac GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 077.597.052-20

14.  fraNciSco cHaGaS BarBalHo 
filHo

VErEQUETE cHUla
GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 932.517.262-34

15.  aNa Maria MorEira dE alMEida
GrUPo oS arUcaráS GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 577.485.862-68

16.  cÉlio SaNToS Baia
GrUPo iMPEraTriZ JUNiNa GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 871.222.192-91

17.  alMir do Socorro SáTiro da 
SilVa

GrUPo EXPloSÃo Na roÇa
GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 672.406.662-04

18.  GErSoN PErEira rodriGUES
GrUPo EXPloSÃo JUNiNa GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 793.066.832-00

19.  JaciEl SErrÃo da SilVa
GrUPo ENcaNTo PorTElENSE GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 010.579.202-07

20.  lUciValdo doS SaNToS MEdEiroS
GrUPo cariMBÓ do acUTiPErEira GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 015.811.062-54

21.  arNaldo aViZ PiNHEiro
GrUPo aSSUriNiS GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 795.066.902-00

22.  carloS NilSoN BaTiSTa cHaVES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS EM 
cENa – MÚSica

32.327.712/0001-06
032011712-04

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 a 6 arTiSTaS EM 
cENa - MÚSica

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa - MÚSica

23.  Mário Ícaro fErrEira da SilVa ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS EM 
cENa – MÚSica 027.658.282-96

24.  fErNaNda fErrEira cHaVES roldiE 39.864.599/0001-47
005.178.152-22

25.  alUÍZio coSTa dE frEiTaS GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 257.852.752-20
26.  TaMirES criSTiNa SaNToS doS 

SaNToS
BaNda forrÓ do BacaNa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa - MÚSica 031.694.622-29

27.  WHEGliSSoNVaN BEZErra liMa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS EM 
cENa – MÚSica

638.175.942-91  
31.947.038/0001-08

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 a 6 arTiSTaS EM 
cENa - MÚSica  

28.  roSilENE fUrTado PadilHa MiNiSTraNTE oU iNSTrUTor(a) dE cUrSo oU 
oficiNa 006.903.832-58

29.  MarcEllo MariaNo BraGa Bar-
roSB BaNda HiTS, Pra GalEra MEXEr! 

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa - MÚSica 25080326204

30.  Maria da coNcEiÇÃo BriTo dE 
SoUZa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS EM 
cENa – MÚSica

357.046.672-87MiNiSTraNTE oU iNSTrUTor(a) dE cUrSo oU 
oficiNa

ProdUTor
31.  PEdro rodriGUES dE MoraES EXPoSiTor(a) – arTiSTaS EM arTES ViSUaiS 841.810.602-68
32.  MariValdo da SilVa carValHo

MESTrE Bori Bori da aMaZÔNia GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 393.613.492-87

33.  TaiNá PaiVa GodiNHo dEBaTEdor(a) 713.017.042MEdiaador(a)
34.  SidiaNa da coNSolaÇao fErrEra 

dE MacEdo
dEBaTEdor(a) 778.479.702-87MEdiaador(a)

35.  Marco aNTÔNio SoUZa dE araÚJo MiNiSTraNTE oU iNSTrUTor(a) dE cUrSo oU 
oficiNa 669.162.322-34

36.  doMiNGoS coNcEiÇÃo EXPoSiTor(a) – arTiSTaS EM arTES ViSUaiS 175.635.692.00

37.  Maria JoSÉ BriTo dE SoUZa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS EM 
cENa – MÚSica

577177292-53MiNiSTraNTE oU iNSTrUTor(a) dE cUrSo oU 
oficiNa

ProdUTor

38.  EliaS loPES dE SoUZa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

770.016.132-15ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 a 6 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa

39.  WHaSHiNGToN MEdEiroS da SilVa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

536.704.212-87ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 a 6 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa

40.  ValMEri oliVEira SilV

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

801.735.511-49
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 a 6 arTiSTaS 

EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa

41.  Jorge acácio Pereira Wanzeller
Banda chefões da pisadinha

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa 49145851204

42.  beneditro fernando muniz de castro ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa 935.846.792-49

43.  NaTalia criSTiNa fErrEira 
SarMENTo

 

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiSTaS 
EM cENa 001.191.262-65ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa

44.  JÓ SErrÃo da coSTa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiSTaS 
EM cENa 900.223.002-87ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa

45.  raiMUNdo BElÉM dE JESUS
 

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiSTaS 
EM cENa 772.104.332-87

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa  

46.  KaTUlo GUTiErrEZ GUiMarÃES
 

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiSTaS 
EM cENa 423.618.932-15ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa

47.  MarcEllo MariaNo BraGa 
BarroS

coNTaÇÃo dE HiSTÓriaS

250.803.262-04
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiSTaS 

EM cENa
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 

EM cENa
48.  MEdiSoN cHUcrE PiNTo GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 462.027.142-04

49.  lUciVaN do aMaral coNcEiÇÃo GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 458.196.452-00
50.  BErNardETE dE loUrdES da SilVa 

BoNifácio GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 173.430.112-00

51.  NorMa lÚcia dE aZEVEdo 
TEiXEira

dEBaTEdor(a)

317.878.002-53PalESTraNTE
MiNiSTraNTE oU iNSTrUTor(a) dE cUrSo oU 

oficiNa

52.  Washington Monteiro Mendes

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiSTaS 
EM cENa

007.382.162.40ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS arTiSTaS 
EM cENa

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS
53.  roSiNilSoN SaNToS da cUNHa GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 745.396.392-24

Protocolo: 810564
PORTARIA Nº 369 DE 07 DE JUNHO DE 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atri-
buições legais, e,
coNSidEraNdo: os artigos 1º e 21 da lei federal n° 8.159, de 08 de 
janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos 
e privados e dá outras providências;
coNSidEraNdo: o decreto nº 2.176, de 12 de setembro de 2018, que 
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo ad-
ministrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes 
do Tesouro Estadual, do Poder
Executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo: o dever da administração Pública de promover a gestão 
dos documentos públicos, e ainda a necessidade de modernizar a tramita-
ção de documentos na administração Pública Estadual, visando a economi-
cidade e a otimização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade dos 
documentos, a segurança, confiabilidade e a integridade da informação;
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 0041/2020-GS/SEPlad, de 30/01/2020, 
publicada no doE de 06.02.2020, e
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/709968, de 06.06.2022
rESolVE:
NoMEar, os servidores abaixo listados, para a comissão de implemen-
tação do Processo administrativo Eletrônico (PaE), sob a presidência do 
primeiro, no âmbito da Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT.

NoMe MatrÍcULa FUNÇÃo
ÂNGEla rEGiaNE Maia MacHado 57191533/ 1 Gestor Setorial do PaE

alUÍZio da SilVa VilHENa 57234539/ 1 Gestor Setorial Suplente do PaE
dENiSE EVElYN doS SaNToS BENaSSUli MorEira 57203332/1 Membro

aNdErSoN lUiZ lEMoS GoNÇalVES 57190768/1 Membro

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 07 de Junho de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 810755

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 1242 DE 07 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-
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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 
2022/460358.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “o caNTo do 
SaBiá”, referentes à iN 982/2022– 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: 810386
PORTARIA Nº 1241 DE 07 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 
2022/460391.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SUMMEr 
HiTS”, referentes à iN 981/2022– 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: 810364
PORTARIA Nº 1240 DE 07 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 
2022/460277.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MÚSica No 
ar”, referentes à iN 980/2022– 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, matrí-
cula 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: 810331
PORTARIA Nº 1253 DE 07 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 
2022/700294.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da Oficina “PERCUSSÃO 
Para criaNÇaS” referente à iN 963/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) 
servidor (a) iVa roTHE-NEVES, matrícula nº: 5888125-1, cargo: Técni-
co em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: docia, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) lUciaNa dE SoUSa araÚJo GarcEZ, 
matrícula nº: 5718839-2, cargo: Técnico em Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: docia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 810727
PORTARIA Nº 1252 DE 07 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 
2022/688892.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da Oficina “DESENHO 
EM QUadriNHoS” referente à iN 965/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o 
(a) servidor (a) JaQUEliNE criSTiNa SoUZa da SilVa, matrícula nº: 

54185773/3, cargo: Téc. em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: 
docia, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa, 
matrícula nº: 54186059, cargo: Técnico em Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: docia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 810706
PORTARIA Nº 1251 DE 07 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/ 
700363.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da Oficina “CANTIGAS DE 
ENcaNTaria” referente à iN 964/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servi-
dor (a) aBEl loPES dE oliVEira, matrícula nº: 240010, cargo: Motorista, 
Setor/local de Trabalho: docia, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) ser-
vidor (a) iVa roTHE-NEVES, matrícula nº: 5888125-1, cargo: Técnico em 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: docia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 810696
PORTARIA Nº 1254 DE 07 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/ 
696620.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da Oficina “DESENHO EM 
QUadriNHoS” referente à iN 962/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) ser-
vidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, matrícula nº: 54186059, 
cargo: Técnico em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: docia, e 
como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) JoSÉ TadEU NUNES BriTo, 
matrícula nº: 5417511, cargo: Técnico em Gestão cultural, Setor/local de 
Trabalho: docia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 810772
PORTARIA Nº 1255 DE 07 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/ 
697155.
rESolVE dESiGNar, para as funções de Fiscais da Oficina “DUBLAGEM 
Para dESENHo aNiMado” referente à iN 961/2022– fcP, fiScal TiTU-
lar, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, matrícula nº: 
54186059, cargo: Técnico em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: 
docia, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) cláudia araújo 
rêgo Barros, matrícula nº: 54180873-2, cargo: Técnico em Gestão cultu-
ral, Setor/local de Trabalho: docia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 810796

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Objeto: Edital nº 002/2022 - Contrato Temporário
admissão: 23/05/2022
Término: 22/05/20233
autorização: Processo nº 2021/1426726
dotação orçamentária: fonte/ Tesouro Estadual: 0101 - 
46202.13.122.1297.8339.319004, 46202.13.331.1297.8311.339049 e 
46202.13.331.1297.8312.339046
ato: contrato n° 083/2022
Nome: BiaNca BraGa MorEira
cargo: assistente administrativo
ato: contrato n° 084/2022
Nome: dEJalMa NaSciMENTo fUrTado
cargo: assistente administrativo
ato: contrato n° 085/2022
Nome: fErNaNda MoUra coSTa
cargo: assistente administrativo
ato: contrato n° 086/2022
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Nome: MaUricio caValcaNTE da rocHa
cargo: assistente administrativo
ato: contrato n° 087/2022
Nome: ricardo MoraES Maia
cargo: assistente administrativo
ato: contrato n° 088/2022
Nome: daYaNE MacEdo PiNTo
cargo: Técnico em Gestão cultural - Biblioteconomia
ordENador
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 810540

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

PORTARIA Nº 1220 - CGP/FCP DE 03 DE JUNHO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo ainda os termos dos Processos: 2022/179988, 
2022/159829 e 2022/180350.
forMaliZar, licença para Tratamento de Saúde aos servidores na tabela 
abaixo:

dias Periodo NoMe MatricULa carGo LaUdo

10 24/01 a 02/02/2022 aNa lUcia da lUZ diaS 5713390/ 2 TEcNico EM GESTao 
cUlTUral 90703

04 04 a 07/02/2022 dioNElPHo MacHado E cUNHa 
JUNior 57193514/ 1 TEcNico EM GESTao 

cUlTUral 90704

05 31/01 a 04/02/2022 YaNdra cariNE GalUPPo 55586926/ 2 TEcNico EM GESTao 
cUlTUral 90719

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 810261
PORTARIA Nº 1243 - CGP/FCP DE 07 DE JUNHO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo: 2022/186982.
forMaliZar, licença para Tratamento de Saúde à servidora na tabela 
abaixo:

dias Periodo NoMe MatricULa carGo LaUdo

15 10 a 24/02/2022 YaNdra cariNE GalUPPo 55586926/ 2 TEcNico EM GESTao 
cUlTUral 90976

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 810388

.

.

errata
.

secretaria do programa seMear, edital 001/2022 vem por meio des-
te informar errata referente a. resolução 001/2022 rESUlTado fiNal dE 
PROJETOS SELECIONADOS, publicado em diário oficial Nº 34.9980 em 24 
de maio de 22.Pagina 123.
onde se lê:

174/2022 Milk produções Samba dos compositores rEProVado

Leia-se:
174/2022 Milk Produções Samba dos compositores aProVado

Guilherme relvas d’oliveira
Presidente

Protocolo: 810716
secretaria do Programa seMear, edital 001/2022 vem por meio des-
te informar errata referente a. resolução 001/2022 rESUlTado fiNal dE 
PROJETOS SELECIONADOS, publicado em diário oficial Nº 34.9980 em 24 
de maio de 22.Pagina 122.
onde se lê:

035/2022 a.l.  dos Santos Produções e Eventos iV festival Encontro das águas

Leia-se:
035/2022 l M M NETo ProdUÇÕES E EVENToS lTda iV festival Encontro das águas

Guilherme relvas d’oliveira
Presidente

Protocolo: 810719

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 982/2022
PaE: 2022/460358
objeto: ProJETo “o caNTo do SaBiá”no qual os artistas: MariaNa 
BraNdÃo, BaNda carBoNo XiV, BaNda rocKoN, daNiEl adJarES, 
GrUPo PaGodÊÔ, BlacK JacK, MEGafoNE BaNd, riTcHEli rodriGUES, 
roTa liNEar, SEVEM Jr se apresentarão em formato digital – liVE, no 
município de Belém/Pa, no dia 11/06/2022, das 10h às 18h, com transmis-
são através do 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 944/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049235; 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: l a ProdUÇÃo dE EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.652.606/0001-20
Valor Total: r$ 137.000,00
data: 07/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 982/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 982/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 07/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 810391
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 981/2022
PaE: 2022/460391
objeto: ProJETo “SUMMEr HiTS”no qual os artistas: MariaNa BraNdÃo, 
BaNda carBoNo XiV, roNNY MorEira, daNiEl adJarES, GrUPo PaGo-
dEo, BlacK JacK, MEGafoNE BaNd, riTcHEli rodriGUES, roTa liNE-
ar E SEVEN Jr se apresentarão em formato digital – liVE, no município de 
Belém/Pa, no dia 10/06/2022, das 10h às 19h, com transmissão através 
do 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 951/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049236; 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: l a ProdUÇÃo dE EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.652.606/0001-20
Valor Total: r$ 137.000,00
data: 07/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 981/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 981/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 07/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 810370
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 980/2022
PaE: 2022/460277
objeto: ProJETo “MÚSica No ar”no qual os artistas: PaGodE do MiriM, 
PaGodE S.a, MESTrE GiNJa, NEaN GallUcio, oS KariNHaS, roNYS do 
ValE, rUBÃo aNdradE, SaNTi loPEZ, THE rocKErS, TrEM da faNTa-
Sia, TUrMa faNTáSTica, aSSoc. folc. ParaMaZoN, adilSoN alcaN-
Tara E MarloN oNdE se apresentarão em formato digital – liVE, no mu-
nicípio de Belém/Pa, no dia 10/06/2022 das 10h às 00h, com transmissão 
através do 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 943/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049231; 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: airES EVENToS E ProdUÇÕES arTiSTicaS, inscrita no 
cNPJ: 41.505.077/0001-09
Valor Total: r$ 190.000,00
data: 07/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 980/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 980/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 07/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 810334
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 965/2022
PaE: 2022/688892
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executar a oficiNa dE dESE-
NHo EM QUadriNHoS.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 497/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): MarcUS ViNiciUS NaSciMENTo da SilVa, inscrito (a) no 
cPf de nº 015.466.722-65
Valor Total: r$ 2.800,00
data: 07/06/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 965/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 965/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 07/06/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’ oliVEira

Protocolo: 810707
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 963/2022
PaE: 2022/701294
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executar a oficina PERCUS-
SÃo Para criaNÇaS.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 496/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): JoSÉ MaUrÍcio caSTro dE MoraES, inscrito (a) no cPf 
de nº 058.498.102-34
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 07/06/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 963/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 963/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 07/06/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’ oliVEira

Protocolo: 810728
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 964/2022
PaE: 2022/ 700363
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executar a oficina CANTIGAS 
dE ENcaNTaria.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 497/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): Maiara dE alMEida corrÊa, inscrito (a) no cPf de nº 
965.889.692-87
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 07/06/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 964/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 964/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 07/06/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’ oliVEira

Protocolo: 810703
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 961/2022
PaE: 2022/ 697155
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executar a oficina DUBLAGEM 
Para dESENHo aNiMado.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 486/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.

contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): adErilTo GUEdES SilVa JÚNior, inscrito (a) no cPf de 
nº 53694201220
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 07/06/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 961/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 961/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 07/06/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’ oliVEira

Protocolo: 810797
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 962/2022
PaE: 2022/ 696620
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executar a oficina DESENHO 
EM QUadriNHoS.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 492/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): fEliPE MaTHEUS SaNToS Garcia, inscrito (a) no cPf de 
nº 997.012.002-68
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 07/06/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 962/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 962/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 07/06/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’ oliVEira

Protocolo: 810778

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 1133 – CGP/DAF/FCP DE 26 DE MAIO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/641765-cPEd/fcP, datado de 24/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual abaixo mencionado, que ministrará oficina na programação da 
fliX, por meio da fundação cultural do Pará, em altamira/Pa.

NoMe c.P.F PerÍodo diÁria
João de castro ribeiro 026.126.742-68 15 a 19/06/2022 4 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPÍNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício.

Protocolo: 810485
PORTARIA Nº 1180 - CGP/FCP DE 01 DE JUNHO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/670149– cBPaV/fcP, de 30/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que irá representar a fcp, através da Biblioteca Pública 
arthur Vianna em Programação Na flix – festa literária internacional do 
Xingu, no Município de altamira/Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

Maria do Socorro Baia 
doS SaNToS 32131/1 BiBlioTEcoNoMiSTa/coor-

dENador 12 a 19/06/2022 7 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 810489
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PORTARIA Nº 1183 - CGP/FCP DE 01 DE JUNHO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº2022/668918 – dic/fcP, de 30/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão participar e ministrar Workshop na festa 
literária do Xingu – fliX e mediação de roda de conversas sobre relatos de 
experiências relacionadas ao Projeto selecionado no Edital da fcP – cessão 
de obras Paraenses, no município de altamira/Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
MariNildE cHaVES BarBoSa 57193519/1 GErENTE 13 à 

20/06/2022 7 ½dENiSE GUioMar fraNco lEal doS SaNToS 5608600/3 TEcNico EM GESTao cUlTUral
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: 810494
PORTARIA Nº 1225 - CGP/ FCP DE 03 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 2022/677377 – dli/ fcP, datado de 31/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos colaborado-
res abaixo mencionados, que se deslocarão com a finalidade de ministrar, 
acompanhar e registrar o Workshop: adesão, implementação e forneci-
mento de Sistemas Municipais de Cultura 2022 e conduzir veículo oficial 
com a equipe da fcP ao Município de Ulianópolis/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
JorGE daVid raMoS 57234318/1 assistente cultural

07 a 
10/06/2022 3,5dioGo ViaNNa MoTTa dE VaS-

coNcEloS 57194585/1 assistente cultural de 
Produção

JoSÉ JÚlio 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: 810593
PORTARIA Nº 1247 – CGP/DAF/FCP DE 07 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 2022/695542 -daf/fcP, datado de 02/06/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão realizar visita técnica e representar o Presi-
dente da fundação cultural do Pará na Programação do Programa leitura 
Por Todo Pará, no Município de Xinguara/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
Maria do PErPÉTUo Socorro 

flEXa dE MElo 5919978/4 aUXiliar adMiNiS-
TraTiVo 09 a 12/06/2022 3 ½

JÚlio cEar da SilVa MElo 57203419/1 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: 810618
PORTARIA Nº 1246 - CGP/FCP DE 07 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 2022/700533– Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas/fcP, da-
tado de 03/06/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidore 
abaixo mencionado, realizará a cessão de acervo de obras de autores para-
enses, no caminhão baú, dando continuidade ao Programa leitura por todo 
o Pará , nos seguintes municípios: Tailandia/Pa Jacundá/Pa, Xinguara/Pa 
e Pau d’arco/Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
PaBlo oliVEira BarBoSa 5952209/1 MoToriSTa 09 a 14/06/2022 5.5

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 810421

PORTARIA Nº 1224 - CGP/ FCP DE 03 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 2022/677107 – dli/ fcP, datado de 31/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos colaborado-
res eventuais/ prestadores de serviços abaixo mencionados, que se deslo-
carão com a finalidade de ministrar o Workshop: Adesão, Implementação 
e fornecimento de Sistemas Municipais de cultura 2022 – Processo nº 
2022/676962; e a Oficina: Bases da Gestão Pública, para criação dos Sis-
temas Municipais de cultura – Processo nº 2022/677107, no Município de 
Ulianópolis/ Pa.

NoMe CPF Nº PerÍodo diÁria
iSaac WYlliaM fariaS loUrEiro 489.228.542-00 07 a 10/06/2022 3,5aUrEliNa PErEira liMa 423.609.002-34

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/ fcP

Protocolo: 810640

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata
ERRATA da PORTARIA N° 851 Publicada no DOE N° 34.968 de 
12.05.2022, a qual divulga o EdiTal N° 07/2022 – coNcUrSo dE QUa-
drilHaS 2022, no âmbito do arraial dE TodoS oS SaNToS 2022, item 
3. Sub-ítem 3.1.,
onde se lê: às 10h do dia 14/06/2022.
Leia-se : às 10h do dia 10/10/2022.
Guilherme relvas
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 810257
PORTARIA Nº 851 DE 07 DE JUNHO DE 2022*
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto n° 4.437 de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei n° 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei n] 6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei n° 8.096, de 
1° de 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 o procedimento regulamentado no Edital n° 07, de 
12.05.2022, que rege o “PrÊMio – XViii concurso Estadual de Quadrilhas 
Juninas 2022”
rESolVE:
art.1°. Tornar pública a lista dos Habilitados no Edital supracitado.

ord QUadriLHas JUNiNa adULto MUNicÍPio
1 rEVElaÇÃo cacHoEirENSE cacHoEira do arari
2 rocEiroS da JUVENTUdE MariTUBa
3 raÍZES dE aBaETÉ aBaETETUBa
4 iMPÉrio JUNiNo SaNTa iZaBEl do Pará
5 GiGaNTES do NorTE MaraBá
6 SEdUÇÃo raNcHiSTa BElÉM
7 EXPloSÃo JoVEM dE TracUaTEUa TracUaTEUa
8 rocEiroS dE BaGrE BaGrE
9 rocEiroS do aMor MariTUBa
10 MarUJoS dE SÃo JoÃo BraGaNÇa
11 rENoVaÇÃo JUNiNa BaGrE
12 cHEiro cHEiroSo MariTUBa
13 SaBor MaraJoara aNaNiNdEUa
14 rocEiroS da JUVENTUdE MariTUBa
15 coraÇÃo JUNiNo aBaETETUBa
16 rENoVacao JUNiNa MariTUBa
17 laÇo do aMor MocaJUBa
18 flor dE MaNdacarU caSTaNHal
19 rEVElaÇÃo JUNiNa dE BENfica BENEVidES
20 SENSaÇÃo caBra da PESTE aNaNiNdEUa
21 roSa VErMElHa BraGaNÇa
22 rEVElaÇÃo JUNiNa - iGaraPÉ-Miri iGaraPÉ-Miri
23 caBocloS do caETÉ BraGaNÇa
24 rocEiroS da BarÃo BElÉM
25 arraSTao do aMor MaraBá
26 ENcaNTo da JUVENTUdE BElÉM
27 coraÇÃo caiPira a PriNcESiNHa dE rEdENÇÃo rEdENÇÃo
28 MiSTUra fiNa dE aBaETETUBa aBaETETUBa
29 GrUPo JUNiNo TradiÇÃo MocaJUBa
30 iMPÉrio aBaETEUaraS aBaETETUBa
31 PiPocaNdo JUNiNo BElÉM
32 aMor dE UM MENSaGEiro BElÉM
33 SPlENdor MaraBá
34 TradiÇÃo JUNiNa do BENGUi BElÉM
35 GrUPo JUNiNo TradiÇÃo MocaJUBa
36 rEiNo dE SÃo JoÃo BElÉM
37 MiSTUra fiNa ViGiENSE ViGia
38 rocEiroS do MilHaral liMoEiro do aJUrU
39 rEVElaÇÃo JUNiNa dE QUaTiPUrU QUaTiPUrU
40 ENcaNTo JUNiNo dE MElGaÇo MElGaÇo MaraJÓ
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41 fUZUÊ JUNiNo BElÉM
42 PErÓla NEGra BraGaNÇa
43 SiMPaTia JUNiNa TracUaTEUa
44 foGo No raBo MaraBá
45 alEGria JUNiNa SalVaTErra
46 ParaiSo JUNiNo BElÉM
47 aSa BraNca dE SÃo JoÃo aNaNiNdEUa
48 flor dE JUNHo aBaETETUBa
49 SaNTa lUZia BElÉM
50 rocEira arraSTaPÉ BElÉM
51 forrÓ dE cHEiro MaraPaNiM
52 iMPÉrio JUNiNo do oUTEiro BElÉM
53 rocEiroS do diViNo BarcarENa
54 rEVElaÇÃo JUNiNa dE aBaETETUBa aBaBETETUBa
55 caiPiraS do Sal SaliNÓPoliS
56 rEVolUÇÃo JUNiNa BarcarENa
57 doNa flor TUcUrUÍ
58 forrÓ SaNfoNado aNaNiNdEUa
59 ENcaNTo JUNiNo dE MariTUBa MariTUBa
60 BUScaPÉ BElÉM
61 rocEiroS PÉ dE MolEQUE BElÉM icoaraci
62 aTraÇÃo JUNiNa do BENGUi BElÉM
63 fEiTiÇo MaraJoara cUrraliNHo MaraJÓ
64 iMPEraTriZ JUNiNa PorTEl MaraJÓ
65 iMPacTo JUNiNo BElÉM icoaraci
66 cHEiro do Pará BarcarENa
67 flor dE lYZ aNaNiNdEUa
68 rEP JUNiNa iGaraPÉ-Miri
69 SENSaÇÃo JUNiNa dE SoUrE SoUrE MaraJÓ
70 fUSÃo JUNiNa ViGia dE NaZarÉ
71 oS TaNcrEdiNHoS aNaNiNdEUa
72 rENoVaÇÃo dE SÃo JoÃo BElÉM
73 roSa VErMElHa- icoaraci BElÉM
74 aÇUcENa do aMor ViGia dE NaZarE
75 fUracÃo JUNiNo dE oUTEiro BElÉM
76 criSTal JUNiNo BElÉM
77 ESQUadrÃo JUNiNo aNaNiNdEUa
78 ESTrEla dE SÃo JoÃo TUcUrUi
79 oS caNGacEiroS aNaNiNdEUa
80 TradiÇÃo JUNiNa Sao MiGUEl do GUaMa
81 SENSaÇÃo JUNiNa caPaNEMa
82 roMaNcE MaTUTo BElÉM
83 raiNHa da JUVENTUdE BElÉM
84 MocidadE JUNiNa aNaNiNdEUa
85 MorENiNHa da caMPiNa BElÉM
86 EXPloSÃo da JUVENTUdE aNaNiNdEUa
87 iGara iGaraPÉ-aÇU
88 JUNiNa BUJára BUJarU
89 o aMor É NoSSo MoSQUEiro BElÉM
90 rocEiroS da aMiZadE aNaNiNdEUa
91 BalÃo dE oUro BElÉM
92 ENcaNTo ParaENSE aNaNiNdEUa
93 GEraÇÃo ESTrEla JUNiNa BElÉM
94 raÍZES JUNiNa cUrraliNHo - MaraJÓ
95 ENcaNTo JUNiNo MoSQUErENSE MoSQUEiro BElÉM
96 fÚria JUNiNa BElÉM
97 aTraÇÃo JUNiNa caPaNEMa
98 EXPloSÃo JUNiNa caMETá
99 SENSaÇÃo do GUrUPi ViSEU
100 BraSilEiriNHa icoaraci BElÉM

ord QUadriLHas JUNiNa MiriM MUNicÍPio
1 cHUPico Na roÇa BElÉM
2 TradiÇÃo TracUaTEUENSE TracUaTEUa
3 rEVElaÇÃo JUNiNa MiriM aBaETETUBa
4 SaNTa lUZia MiriM BElÉM
5 raÍZES da SiMPaTia colarES
6 EXPloSÃo JUNiNa dE SoUrE SoUrE MaraJÓ

GUilHErME rElVaS
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará
*republicada por ter saído com incorreção

Protocolo: 810501
PORTARIA Nº 851 DE 07 DE JUNHO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto n° 4.437 de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei n° 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei n] 6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei n° 8.096, de 
1° de 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 o procedimento regulamentado no Edital n° 07, de 
12.05.2022, que rege o “PrÊMio – XViii concurso Estadual de Quadrilhas 
Juninas 2022”
rESolVE:
art.1°. Tornar pública a lista dos Habilitados inscritos na modalidade Miss 
caipira MiX no Edital supracitado.
Miss caiPira MiX HaBiLitadas

ord NoMe NoMe artÍstico
1 Marcio rafaEl lira dE SoUZa rafaEla lira
2 THiaGo BrENo SMiTH dE oliVEira PaMPolHa THaliTa SMiTH
3 darlaN BorGES BarBoSa lorraNa daNdara
4 WESlEY GUSTaVo daMaScENo daMaScENo YaSMiN lira
5 lUiGi GaBriEl MoraES liMa liNda lUlY
6 MoiSÉS EliaS PiNTo NaSciMENTo NicolE roSS

7 NilSoN rodriGUES QUarESMa aYlla VicTÓria
8 WiliaM aUGUSTo dE SoUSa TEiXEira WEllEM SoUSa
9 roBErTo calaZaNS doS SaNToS SaBriNa SaNTrEllY
10 lUaN carloS coSTa oliVEira laUaNda BraNcHE
11 arTHUr SoarES foNSEca laYaNNa MoNiQUE
12 JailSoN GoMES NaSciMENTo JaYla laSMar
13 SaNdoVal raMoS liMa JUNior loHaNNY BaUcE
14 GaBriEl rioS NUNES GaBriEllY VErNEGaN
15 aNdErSoN WESllEN da SilVa E SilVa WElYda VElaSco
16 WillYaN doS aNJoS fErrEira iSaBEla raBElo
17 iGor NErES do NaSciMENTo PoTYra MaraYo
18 criSTilEY GÓES dE SoUZa THiffaNNY KaraMaZof
19 alEXaNdro da SilVa SoarES YaNdala YaSMiN
20 roNilSoN MEirElES GoNÇalVES JHoiSY MarKiorY
21 JoÃo VÍTor diaS PiMENTEl aGaTHa loHaNNa diaS
22 aNdErSoN NUNES SaNTa roSa rafaiZE caTriNa
23 lENiTa MaGNo loPES lENiTa
24 GrEciValdo YaN loBaTo doS SaNToS YaNdrEa GUrGEl
25 NaTaSHa EMaNUEllY doS SaNToS NaTaSHa EMaNUEllY
26 dENilSoN MoNTEiro aYlla SaMillY
27 NafiSoN laESTE NafiSoN laESTE
28 alaN ricHEl dE MoraES alVES JUlia lEcHEr
29 JoSiEl alMEida SilVa GaBriEla SilVa
30 daVid VicTor do NaSciMENTo BarroS VicToria NaSciMENTo
31 MaTHEUS lUcaS da SilVa MaciEl MaToia MaraVilHa
32 lUiS HENriQUE da SilVa PaNToJa PÂMEla TaKESHY
33 SErGio PaUlo aNdradE PUrEZa KEllY PUrEZa
34 THaYla SaVicK PiNHEiro doS SaNToS THaYla SaVicK
35 lUcaS PaNToJa diraN lorraNY diraN
36 adElSoN da coSTa BarroS allESSaNdra KTToScKE
37 NElilSoN da SilVa PiEdadE EVEllYN KETHEllYN
38 JaYlSoN THaliSoN da SilVa THaYS fErraZ
39 GEoVaNE da lUZ SoUSa NaTaSHa roMaNoff
40 MUrilo MarcEl PiNHEiro lUNa JESSicK laScUrÃ

Miss caiPira MiX NÃo HaBiLitadas

ord NoMe NoMe artÍstico

1 JoNaTaN MiraNda fUrTado iZaBEla dE aNGElES

GUilHErME rElVaS
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 810688

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 508 de 06 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 2022/706763/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Santa izabel do Pará, no dia 06 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
PORTARIA Nº 509 de 06 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 2022/705230/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; 3 ½ (três diárias e meia), que se 
deslocou para o município de almeirim, nos dias 05 a 08 de junho de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
PORTARIA Nº 510 de 06 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 (quatro diárias complementares), 
que por motivo de alteração na agenda do Governo do Estado, faz-se ne-
cessário o deslocamento da equipe de redenção para o município de Novo 
Progresso de 06 a 10 de junho de 2022.
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NoME: Wanderil do rosário de Sousa Maia
MaTrÍcUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
PORTARIA Nº 511 de 06 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 2022/707311/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Santa izabel do Pará, no dia 06 de junho de 2022, para 
conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: carlos alberto de Melo lima Júnior
MaTrÍcUla: 5965215
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
PORTARIA Nº 512 de 07 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 2022/624286/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 3 ½ (três diárias e meia), que se 
deslocou para o município de Santana do araguaia, no período de 19 a 22
de maio de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Es-
tado.
NoME: Evaldo José Silva de freitas Júnior
MaTrÍcUla: 5957660
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
PORTARIA Nº 514 de 06 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 2022/706778/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Santarém, nos dias 06 a 08 de junho de 
2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado.
NoME: lindomar Marco dos Santos
MaTrÍcUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
PORTARIA Nº 515 de 06 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 2022/706834/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Santarém, nos dias 06 a 08 de junho de 
2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado.
NoME: ana carolina Maciel Menezes
MaTrÍcUla: 5897946
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 810715

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

convênio de cooperação técnica e Financeira: 027/2022
objeto do convênio: ampliação e reforma da Escola Estadual de ensino 
Médio Waldemar lindermayer, localizado no município de Novo Progresso/Pa
Valor Global: r$ 5.383.007,78 (cinco milhões, trezentos e oitenta e três 
mil, sete reais e setenta e oito centavos)
Valor da concedente r$ 5.167.687,46 (cinco milhões, cento e sessenta 
e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos).
Valor da convenente r$ 215.320,32 (duzentos e quinze mil, trezentos e 
vinte reais e trinta e dois centavos).
dotação orçamentária:
fonte: 010200. ação: 276461. funcional/Programática: 16101.12 
122.1509. Projeto/atividade: 7674. Produto: 3008. Natureza de despesa: 
4440.42.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
convenente:  MUNicÍPio dE NoVo ProGrESSo, com cNPJ/Mf. Nº 
10.221.786/0001-20, com sede à Tv. Belém, nº 768, Bairro: Jardim Euro-
pa, Novo Progresso/Pa
data de assinatura: 07/06/2022
Vigência: 07/06/2022 a 07/06/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 810808

termo aditivo: 8
Contrato: 057/2019
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra 
para limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar. 
objeto do aditivo:  Visando alterar cláusula Segunda – do Valor e crédi-
tos Orçamentários do contrato original, com o acréscimo financeiro de R$ 
257.743,70 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e três 
reais e setenta centavos), justificado pela inclusão de 73 (setenta e três) 
postos de serviços, alterando o valor mensal para r$ 1.327.242,49(Um 
milhão, trezentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e 
quarenta e nove centavos , perfazendo o valor global de r$ 15.926.909,88 
(quinze milhões, novecentos e vinte e seis mil, novecentos e nove reais e 
oitenta e oito centavos).
Pregão Eletrônico SrP nº 011/2018-Nlic/SEdUc
fonte 0102006360. Produto: 2227. ação: 232325. funcional Programáti-
ca: 16101.12 362.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
3390.37 
fonte 0102006360. Produto: 2227. ação: 232325. funcional Programáti-
ca: 16101.12 362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 
3390.37 
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa. 
contratada: J.r. liMPEZa E coNSErVaÇÃo EirEli, com cNPJ nº 
11.240.495/0001-42, com sede na av. Tavares Bastos, nº 820, 1º andar, 
sala a, bairro Marambaia, nesta cidade, cEP: 66.615-005
data de assinatura: 07/06/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 810810

.

.

Portaria
.

PORTARIA DE REDES. Nº 633/2022-GAB/PAD.  
Belém, 07 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  os termos do Memorando nº 04/2022-NdE/SEdUc, 
de 07/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 232/2018-GaB/Pad de 
12/09/2018, publicada no doE n° 33.699 de 13/09/2018, prorrogado pela 
PorTaria Nº 300/2018-GaB/Pad de 21/11/2018, publicada no doE nº 
33.744 de 22/11/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 810355

LiceNÇa Para cUrso
.

LiceNÇa cUrso / ccVs
PORTARIA Nº 005023 / 2022- SAGEP - 03/06/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado Pro-
fiSSioNal EM ENSiNo dE ciÊNciaS E MaTEMáTicaS, Na UNiVErSidadE 
dE PaSSo fUNdo, No PEriodo dE 02/03/2022 a 28/02/2026, a(o) SEr-
Vidor(a) doUGlaS farlEY BarroSo PErEira, MaTricUla Nº 5844762-
2, ProfESSor claSSE iii, loTado(a) No(a) cE dr alMir GaBriEl, No 
MUNÍciPio dE oriXiMiNa.

Protocolo: 810207

.

.

errata
.

ERRATA DA PORTARIA Nº 150/2022-GAB/SEDUC DE 10.05.2022, 
PUBLICADA NO DOE Nº 34.968 DE 12.05.2022
oNde se LÊ: cPf: 88698696287
NoME: dEBora doS rEiS fErrEira
MaTrÍcUla: 57213045
Leia-se: cPf: 71168516234
NoME:JoSilENE corrEa aNdradE
MaTrÍcUla: 57218052
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
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ERRATA DA PORTARIA Nº 137/2022-GAB/SEDUC DE 10.05.2022, 
PUBLICADA NO DOE Nº 34.968 DE 12.05.2022
oNde se LÊ: cPf: 64691845291
NoME: alZiaNa PENa PaNToJa
MaTrÍcUla: 54195197
Leia-se: cPf: 48060666215
NoME:roSa do Socorro GoMES ValE
MaTrÍcUla: 57210121
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
ERRATA DA PORTARIA Nº 45/2022-GAB/SEDUC DE 10.05.2022, 
PUBLICADA NO DOE Nº 34.968 DE 12.05.2022
oNde se LÊ: NoME: ElaiNE foNSEca loBaTo
Leia-se: NoME: ElaiNE foNSEca loBaTo SaGica
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
ERRATA DA PORTARIA Nº 626/2022-GAB/SEDUC DE 10.05.2022, 
PUBLICADA NO DOE Nº 34.968 DE 12.05.2022
oNde se LÊ: cPf: 22836020253
NoME: cloVES NaZarE PiMENTEl
MaTrÍcUla: 5629900
Leia-se: cPf: 61783811234
NoME:rEGiaNE loPES dE lEao
MaTrÍcUla: 5902627
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234

Protocolo: 810305

.

.

coNtrato
.

contrato: 067/2022
objeto do contrato: locação do imóvel urbano situado na rua lopo do 
castro, nº1015, distrito de icoaraci, Belém/Pá, para funcionamento da 
EEEf Profº Guajarina de Souza da Silva, da Secretária de Estado de Edu-
cação/SEdUc.
dispensa de licitação: 004/2022-Nlic/SEdUc
Valor do aluguel Mensal: r$ 14.932,90 (quatorze mil e novecentos e 
trinta e dois reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de r$ 
179.194,80 (cento e setenta e nove mil, cento e noventa e quatro reais e 
oitenta centavos).
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789. funcional Programáti-
ca: 16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: flávia Hamude drumond Santana, no cPf: 042.538.467-50, resi-
dente e domiciliado na rua Visconde de Maceio nº67- irajá, rio de Janeiro, 
cEP; 21.235.100
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 01/06/2022
Vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 810723
contrato: 131/2022
objeto do contrato: locação do imóvel situado na rua Barão de igarapé 
Miri nº570, Esquina com a travessa liberato de castro, Bairro: Guama, 
município de Belém,-Pará, para o funcionamento da Escola Estadual de 
Ensino fundamental Prof. celina anglada ,
dispensa de licitação: 027/2022-Nlic/SEdUc
Valor do aluguel Mensal: r$ 16.000,00 (dezesseis mil), perfazendo o valor 
total de r$ 192.000,00,00 (cento e noventa e dois mil reais).
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789. funcional Programáti-
ca: 16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Jalon alexandre da Silva no cPf: 677.017.274-04, residente e 
domiciliado na avenida Perimetral nº7, residencial Jardim Universitário, 
quadra 3, casa 1, Bairro: Guama-Belem/Pa, cEP; 66075-750.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 02/06/2022
Vigência: 02/06/2022 a 02/06/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 810729
contrato: 128/2022
objeto do contrato: locação do imóvel urbano situado na av. Senador 
José Pinheiro, S/N, Bairro centro, município Bragança/Pa, para uso , da 
Secretária de Estado de Educação/SEdUc, para funcionamento da EEEf 
caSa da aMiZadE.
dispensa de licitação: 025/2022-Nlic/SEdUc
Valor do aluguel Mensal: r$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais), 
perfazendo o valor total de r$ 26.280,00 (vinte e seis mil duzentos e oi-
tenta reais).

dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789. funcional Programáti-
ca: 16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
339039.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: rotary club Bragança, no cNPJ: 06.173.803/0001-24, com sede 
na av. Senador José Pinheiro, s/n, Bairro: centro, Bragança/Pá, cEP; 
68.600.000.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 01/06/2022
Vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 810754

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3
Contrato:059/2019
objeto do contrato: locação do imóvel situado na rua lauro Sodré, nº-
701-altos, para funcionamento do Núcleo de Tecnologia Educacional/NTE 
no município de Tucurui/Pa
objeto do contrato: Visando alterar a cláusula oitava-da vigência e da 
prorrogação, sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 015/2019-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326. funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Henrique Bona Brandão Mousinho Neto, no cPf: 528.236.872-20, 
residente e domiciliado na rua São Paulo, bairro Getat, chácara São Bene-
dito, s/n , no município de Tucuruí/Pa.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 01/06/2022
Vigência: 09/07/2022 a 08/07/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 810752
termo aditivo: 7
contrato: 004/2015
objeto do contrato: locação do imóvel urbano situado na Vila de Joana 
Perez, av. 01, nº 04, no municipio de Baião/Pa, pra uso da Secretaria de 
Estado de Educação/SEdUc., para moradia dos Professores do SoME.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sétima – do prazo de Vigência , pror-
rogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 006/2015-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – ação : 232326 funcional Programática: 
16101.12.362.1509 – Projeto atividade: 8906. – Natureza de despesa: 
3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locadora: rosália lopes Monteiro, cPf nº 832.437.122-20, residente e 
domiciliado na Vila Joana Peres av. 01, nº 04 Baião, cEP 68.465-000.
data de assinatura: 26/05/2022
Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 810747
termo aditivo: 7
contrato:001/2015
objeto do contrato: locação do imóvel, para funcionamento do da E.E.f. 
Santo afonso- Telegrafo-Belém-Pa
objeto do contrato: Visando alterar a cláusula setima-do prazo de vigên-
cia, prorrogando , sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 001/2015-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789. funcional Programáti-
ca: 16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
339039.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: congregação Missionaria redentorista , no cNPJ: 
92.839.075/0008-55, com sede na rodovía arthur Bernardes, nº459, Bair-
ro: fio Val de cães, Belém/Pa, cep: 66.630.505
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 31/05/2022
Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 810790
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termo aditivo: 5
contrato:126/2017
objeto do contrato: locação de imóvel na localidade Vila de areião, came-
ta/Pá, para a moradia de professores do Sistema de organização Modular 
de Ensino/SoME
objeto do contrato: Visando alterar a cláusula oitava -da vigência e da 
prorrogação, prorrogando a vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses.
dispensa de licitação: 014/2017-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789. funcional Programática: 
16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 339039
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Emanoel de Jesus almeida costa, no cPf: 751.158.322-91, resi-
dente e domiciliada na Vila de areião, cametá/Pá, cEP: 68.400-000
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 03/06/2022
Vigência: 05/06/2022 a 04/06/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 810795
termo aditivo: 1
contrato:046/2021
Objeto do Contrato:Contratação de Assinatura se Software p/ Engenharia, 
contemplando os módulos: Básico orçamento, Bases adicionais, Medição 
de obras e diário de obra, sendo que a cada licença deve permirtir a utili-
zação de mais de um usuário simultâneo, e ser compatível com o sistema 
operacional windows 10, utilizado nos computadores da Secretária de Edu-
cação do Estado do Para.
objeto do aditivo: Visando alterar a cláusula décima segunda- -da vigên-
cia, prorrogando , sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 013/2021-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2795. ação: 231096. funcional Programáti-
ca: 16101.12.122.1297 Projeto/atividade: 8338 Natureza da despesa: 
339040.
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: 3f lTda , no cNPJ: 23.484.444/0001-45, com sede av. doutor 
antônio nº450, Bairro Vila assunção, Santo andré-SP, cEP: 09.030.-520
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 06/06/2022
Vigência: 07/06/2022 a 06/06/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/
Secretária de Estado de Educação.

Protocolo: 810785

diÁria
.

Portaria de diarias No. 53472/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS MoVEiS iNSErViVEiS Para dESfaZi-
MENTo E BaiXa dESTES No SiSPaT-WEB Na EEEfM TaUriNo Gil dE 
SoUSa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio JoSE dE SoUZa rodriGUES
MaTrÍcUla: 57212349
cPf: 60843721200
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 810560
PORTARIA DE DIARIAS No. 53498/2022
oBJETiVo: coNSTaTar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr 
a dEMaNda EEEfM doM JoÃo Vi.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
caPaNEMa / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PEdro HENriQUE ProTaZio coElHo
MaTrÍcUla: 5900059
cPf: 85194638272
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 810563

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
PORTARIA Nº. 5021/2022 de 03/06/2022
Nome:Maria SiMoNE carNEiro da coSTa
Matrícula:57212491/1cargo:auxiliar operacional
lotação:divisão de informação e documentação/Belém
Período:19/05/22 a 17/07/22
Triênios:05/02/15 a 04/02/18

PORTARIA Nº.5016/2022 de 03/06/2022
Nome:VaNESSa coSTa MoNTEiro
Matrícula:57224180/1cargo:assist.administrativo
lotação:divisão de assistencia ao Servidor/Belém
Período:13/06/22 a 12/07/22
Triênios:05/02/13 a 04/02/16
LiceNÇa PaterNidade
PORTARIA Nº.:5020/2022 de 03/06/2022
conceder licença Paternidade, a ViNiciUS laNoa faGUNdES, Matricula n 
57203566/1, Professor, lotado na EE Julia Seffer/Ananindeua, no período 
de 28/04/22 a 17/05/22
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
PORTARIA Nº 00004546/2022 de 06/06/2022
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na aSSESSoria dE coMUNicaÇÃo Social, NESTa 
SEcrETaria.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
57212568-1 aNdErSoN rodriGUES da SilVa 04/07/2022 02/08/2022 2022 30
189855-1 EdNa Maria SilVa raMoS 04/07/2022 02/08/2022 2022 30
761079-1 raiMUNdo JoSÉ coSTa PoNTES 04/07/2022 02/08/2022 2022 30
760854-1 EliSEU TaVarES diaS 04/07/2022 02/08/2022 2022 30
180947-1 PaUlo JorGE loBo da SilVa 04/07/2022 02/08/2022 2022 30

55589090-2 WaldENir SilVaNo BaNdEira fErrEira 01/09/2022 30/09/2022 2022 30

PORTARIA Nº 004548/2022 de 06/06/2022
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na dirEToria dE rEcUrSoS HUMaNoS, NESTa 
SEcrETaria.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
57234107-1 darliNG JaNNEda SilVa ViEira 01/07/2022 14/08/2022 2021 45
339431-1 EdNa Maria PaNToJa fariaS 01/09/2022 30/09/2022 2022 30
5891500-1 faBrÍcio ViNÍciUS aNdradE dE SoUZa 01/11/2022 30/11/2022 2022 30
5877512-2 liGia alicE dE SoUZa 01/08/2022 30/08/2022 2022 30
5918760-2 lÚcia Maria GoNÇalVES MacHado 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
300560-1 Maria GorETE dE alMEida MElo 01/08/2022 14/09/2022 2022 45
180181-1 Maria JoSÉ dE BarroS craVo 11/07/2022 09/08/2022 2022 30

PORTARIA Nº 004549/2022 de 06/06/2022
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na diViSÃo dE cadaSTro, NESTa SEcrETaria.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
57212383-1 PEdro aUGUSTo da SilVa 19/09/2022 18/10/2022 2022 30
405329-1 Maria do Socorro SilVa da SilVa 10/09/2022 09/10/2022 2022 30
5949737-1 adriaNa PiNHEiro ViEira 05/10/2022 03/11/2022 2022 30
5891276-1 MarilYN SUSi BaTiSTa MEGUY 03/10/2022 01/11/2022 2022 30
185566-1 JoSÉ BarBoSa filHo 03/10/2022 01/11/2022 2022 30
671908-1 aMÉrica PiNHEiro doS SaNToS 03/10/2022 01/11/2022 2022 30

54184089-2 orlaNdo aMaral SoUZa JÚNior 21/11/2022 05/12/2022 2022 15
54184089-2 orlaNdo aMaral SoUZa JÚNior 22/02/2023 08/03/2023 2022 15
57212378-1 JoÃo lUiS doS rEiS liMa 01/11/2022 30/11/2022 2022 30
57194795-2 lUciaNE SaNTarÉM BaTiSTa 10/11/2022 09/12/2022 2022 30
5890679-1 aNa lUiZa liMa doS SaNToS 01/12/2022 30/12/2022 2022 30
57212235-1 adriaNa GUErra da foNSEca 01/12/2022 30/12/2022 2022 30
6400159-1 roNaldo TriNdadE BorGES 05/12/2022 03/01/2023 2022 30
5890602-1 PaUlo aNdrE coSTa dE BriTo 01/12/2022 30/12/2022 2022 30
185540-1 ValdEci caSTElo SilVa 05/12/2022 03/01/2023 2022 30

57224547-1 SiMoNE fErrEira diaS 19/12/2022 17/01/2023 2022 30
240079-1 Maria lidUiNa loPES riBEiro 01/12/2022 30/12/2022 2022 30
5853907-1 roSilENE Maria HENriQUE JardiM 02/01/2023 31/01/2023 2022 30
255041-1 MarilENE MoNTEiro fErrEira 02/01/2023 31/01/2023 2022 30
254169-1 WaldiNEia oliVEira da coSTa 02/01/2023 31/01/2023 2022 30

PORTARIA Nº.:5060/2022 de 06/06/2022
Nome: MaYla NENo MarQUES do NaSciMENTo
Matrícula:5894031/1 Período:27/06/22 à 26/07/22Exercício:2018
Unidade:Projeto de reeducação Psicomotora/Belém
PORTARIA Nº.:5059/2022 de 06/06/2022
Nome: fraNciSco dE aSSiS do NaSciMENTo coSTa
Matrícula:5772281/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:5 UrE/Santarem
torNar seM eFeito
PORTARIA Nº.:5231/2022 de 07/06/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 04168/2022 de 13/05/2022, que conce-
deu 45 dias férias, no período de 04/07/2022 à 17/08/2022, ao servidor 
raiMUNdo NoNaTo laUNE doS SaNToS,matricula 404071/2, Professor 
colaborador,lotado na corregedoria/Belém, referente ao exercício de 2020, 
para fins de regularização funcional.
PORTARIA Nº.:5227/2022 de 07/06/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 00173/2022 de 24/04/2022, que conce-
deu 30 dias férias, no período de 01/07/2022 à 30/07/2022, a servidora 
aNToNia JUciVaNE SoUSa coNcEiÇÃo,matricula 57211535/1,Serven-
te,lotada na EEEfM luzia Nunes fernandes/Maraba, referente ao exercício 
de 2022, para fins de regularização funcional.
errata
ERRATA da PORTARIA Nº.:4849/2022 de 27/05/22
Nome:GicElY do Socorro MorEira roliM
onde se lê:Exercicio:2022
Leia-se:Exercicio:2021
Publicada no Diário Oficial nº.34.996/2022 de 06/06/2022

Protocolo: 810713
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Portaria
.

ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Protocolo: 2022/380648
Portaria N° 2312/22, de 06 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aGNaldo XaViEr BarroS, id. funcional 
nº 57201262/1, cargo de arTificE dE MaNUTENcao c - iii, lotado na 
dirEToria dE adMiNiSTracao dE SErVico, Progressão funcional por 
Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2020/2022, 
para referência iV da classe c, do cargo de arTificE dE MaNUTENcao 
integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 30.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 810371
NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo.
Protocolo: 2022/686039
Portaria N° 2310/22, de 06 de junho de 2022.
NoMEar, lUiZ aUGUSTo fErrEira alEiXo, para exercer o cargo em co-
missão de coordENador dE BiBlioTEca dE caMPUS ii, código GEP-
daS-011.2, a contar de01.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 810375
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Protocolo: 2022/651640
Portaria N° 2251/22, de 06 de junho de 2022
arT. 1º observada à regular instrução processual ao dirETor dE GESTÃo 
dE PESSoaS desta iES, NEiValdo fialHo do NaSciMENTo, id. funcional 
5833809/2, competência para assinar as PorTariaS dE diáriaS, conce-
didas a Servidores da UEPa, na forma da lei 5810/94 e de colaboradores 
eventuais que participantes de projetos, programas, termos de cooperação 
e convênios. Tomando providências para a emissão e publicação dos refe-
ridos atos administrativos.
art. 2º Esta portaria entra em vigor a contar de 01.06.2022, rEVoGaNdo-
SE aS diSPoSiÇÕES EM coNTrário, em especial a PorTaria Nº 2720/22 
de 31.07.2017.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 810381
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2016/41709
Portaria N° 2252/22, de 06 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) GilVaNildE TENÓrio MENdES doS SaN-
ToS, id. funcional nº 5054478/4, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lota-
do no(a) dEParTaMENTo ENfErMaGEM coMUNiTária, progressão VEr-
Tical, para referência i da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência 
a contar de 08.04.2022.
Protocolo: 2020/1085780
Portaria N° 2253/22, de 06 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EliSaNGEla claUdia dE MEdEiroS Mo-
rEira, id. funcional nº 57193243/1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, 
lotado no(a) dEParTaMENTo dE PSicoloGia, progressão VErTical, para 
referência i da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 
11/05/2022.
Protocolo: 2016/453202
Portaria N° 2255/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) liGia aMaral fiGUEiraS, id. funcional nº 
55586932/3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no(a) dEParTa-
MENTo dE ciÊNciaS NaTUraiS, progressão VErTical, para referência i 
da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 05/04//2022.
Protocolo: 2017/384000
Portaria N° 2256/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) NEliVElToN GoMES doS SaNToS, id. fun-
cional nº 57234919/1, cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado no(a) dE-
ParTaMENTo dE TEcNoloGia dE MadEira, progressão VErTical, para 
referência i da classe de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar 
de 05/04//2022.
Protocolo: 2018/388202
Portaria N° 2254/22, de 06 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JaNE GlaiBY SilVa BaSToS, id. funcional 
nº 5103720/1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no(a) dEParTa-
MENTo dE PSicoloGia, progressão VErTical, para referência i da classe 
de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 12/05/2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 810378

eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo
Protocolo: 2022/622423
PORTARIA N° 2290/22, de 03 de junho de 2022
EXoNErar, o(a) servidor(a) caio PEdrEiro dElGado, id. funcional nº 
5931949/3, do cargo em comissão de coordENador dE ProTocolo E 
arQUiVo cENTral, código GEP-daS011.2, a contar de 01.06.2022.
Protocolo: 2022/684370
PORTARIA N° 2291/22, de 03 de junho de 2022.
EXoNErar, o(a) servidor(a) lUiZ EdUardo araUJo frEiTaS, id. funcio-
nal nº 5886147/ 9, do cargo em comissão de coordENador dE dESEN-
VolViMENTo dE PESSoaS código GEPdaS-011.2, a contar de 01.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 810400

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 186508
PORTARIA N° 2295/22, de 06 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SaNdra coElHo BarGacHi, id. funcional 
nº 3153770/ 1, cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa docaMPUS iii, 60 (sessenta) dias de 
licença Prêmio, referente ao triênio de 30.01.2015 a 29.01.2018, no perí-
odo de 01.08.2022 a 29.09.2022.
Protocolo: 2022/552456
PORTARIA N° 2296/22, de 06 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria cElia oliVEira da SilVa, id. fun-
cional nº 3184560/1, cargo de aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVado caMPUS iii, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de 06.06.2003  a 05.06.2006, no 
período de 01.07.2022 a 30.07.2022.
Protocolo: 2019/424262
Portaria N° 2313/22, de 06 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) rUTH SoUZa da coSTa, id. funcional nº 
752614/ 2, cargo de TÉcNico B, lotado(a) no(a) Pro rEiToria dE Gra-
dUacao, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 
16.03.2012 a 15.03.2015, no período de 10.06.2022 a 08.08.2022.
Protocolo: 2022/605396
Portaria N° 2314/22, de 06 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) BErNardo roBErTo MoraiS SaNToS, id. 
funcional nº57223981/ 1, cargo de MoToriSTa, lotado(a) no(a) caMPUS 
dE SaNTarEM, 60 (sessenta)dias de licença Prêmio, referente ao triênio 
de 20.01.2010 a 19.01.2013, no período de01.08.2022 a 29.09.2022.
Protocolo: 2022/605426
Portaria N° 2315/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) adEilSoN lacErda da SilVa, id. funcio-
nal nº 57200861/1, cargo de arTificE dE MaNUTENcao, lotado(a) no(a) 
caMPUS dE SaNTarEM, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, referente ao tri-
ênio de 28.07.2008 a 27.07.2011, no período de01.07.2022 a30.07.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 810367

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
PROCESSO: 2022/197569
Nº DA DISPENSA:  13/2022
daTa da aSSiNaTUra: 07/06/2022
ParTES/ coNTraTada: roBSoN cicEro SilVa MENdES
cNPJ: 21.119.196/0001-08
oBJETo: contratação de pessoa jurídica para produção de itens de premia-
ção, aprovado no T.E.d. nº 011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPor-
TE UNiVErSiTário do ESTado do Pará), para atender ao Projeto para 
desenvolver um modelo integrado e inclusivo de gestão do esporte uni-
versitário com vistas à formulação e implementação de políticas públicas 
no âmbito da criação de um curso técnico em esporte no Estado do Pará.
ENdErEÇo: avenida dalva, 364, Marambaia, cEP: 66.615-580, Belém/Pa.
Valor:  r$ 6.620,00 (seis mil seiscentos e vinte reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 48101.19.364.1506.8866
foNTE dE rEcUrSo: 339039
ElEMENTo da dESPESa: 0124008794 e 0324008794
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi 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 roBSoN cicEro SilVa MENdES para contratação de 
pessoa jurídica para produção de itens de premiação, aprovado no T.E.d. 
nº 011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do 
ESTado do Pará), para atender ao Projeto para desenvolver um mode-
lo integrado e inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas à 
formulação e implementação de políticas públicas no âmbito da criação de 
um curso técnico em esporte no Estado do Pará, conforme especificações 
constantes do Termo de referência, a ser realizado no município de Belém/
Pa e com fundamento legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 07 de junho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 810117
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.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
carta coNVite N°001/2022- ceL/UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará, claY aNdErSoN NUNES cHa-
GaS, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas conforme legisla-
ção em vigor, especialmente pela lei nº8666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão Especial de licitação, 
resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
Proc. 2022/258791
carTa coNViTE Nº 001/2022-cEl/UEPa
data da adjudicação: 06/06/2022
data da Homologação: 06/06/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo da PaSSarEla do caMPUS Xii SaNTarÉM- 
Pará/UEPa; conforme Edital convocatório do certame.
Empresa Vencedora: ESTillo ENGENHaria lTda cNPJ 24.923.126/0001/04
Valor: r$ 128.291,22 (cento e vinte e oito mil, duzentos e noventa e um 
reais e vinte e dois centavos).
Belém, 07 de Junho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 810356

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Nº DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 023/2021
PaE Nº: 2022/618822-UEPa
ProcESSo oriGiNário: 2021/745443-UEPa
Nº do aPoSTilaMENTo: 10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 07/06/2022
oBJETo do aPoSTilaMENTo: constitui objeto do presente termo de apos-
tilamento contratual o acréscimo de dotação orçamentária para atender à 
despesa para T.E.d 012/2021 SEcTEc/UEPa (carreta Escola Gastronômica).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: Em virtude do acréscimo na dotação orça-
mentária objeto do presente termo, para as despesas relativas contrato 
administrativo nº 023/2021-UEPa, inclui-se a seguinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 48101.12.363.1501.8507
Natureza de despesa: 339030
fonte: 0324008794
ParTES: UNiVErSidadE do ESTado do Pará e coMPaNHia do PaPEl 
EirEli
fUNdaMENTo lEGal: §8º do art. 65, da lei federal nº 8.666/93.
Belém(Pa), 07 de junho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador rESPoNSáVEl

Protocolo: 810384

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2256/2022, de 07 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 a
Nome: Maria roSalBa lEal carValHo
Matrícula funcional: 57215452/ 6
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
Portaria N° 2257/2022, de 07 de JUNHo de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: TEcNico a
Nome: Maria roSalBa lEal carValHo
Matrícula funcional: 57215452/ 6
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 2258/2022, de 07 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: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: TiaGo SaNToS SilVEira
Matrícula funcional: 57231730/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00

PORTARIA N° 2259/2022, DE 07 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: SidNEY doS rEiS fariaS
Matrícula funcional: 57209293/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 810505

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias
Protocolo nº2022/692799
Portaria N° 2328/22, de 07 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Marcio dE SoUZa PESSoa, id.funcional nº 
5902710/1, no cargo de ProcUrador aUTarQUico lotado (a) no (a) 
ProcUradoria JUridica, cPf: 742.176.072-53, 0,5 (meia) diária, devi-
do seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Brasília/df no período 
de 03/06/2022 a 03/06/2022, para representar a UEPa em uma audiência 
junto ao caPES em Brasília.
Potocolo nº2022/701783
PORTARIA N° 2329/22, de 07 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) claUdio da coSTa TriNdadE, id.funcional 
nº 5433100/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE arTES, cPf: 316.141.082-34, 5,5 (cinco e meia) di-
árias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/
Pa no período de 06/06/2022 a 11/06/2022, para desenvolver atividades 
técnico-administrativo.
Potocolo nº2022/663792
Portaria N° 2330/22, de 07 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) laiS TEiXEira da SilVa PElaES, id.funcional 
nº 5953671/2, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) GaBiNETE da 
rEiToria, cPf: 007.855.132-30, 1,5 (uma e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Jacareacanga/Pa no período 
de 08/06/2022 a 09/06/2022, para realizar registro fotográfico.
Potocolo nº2022/702899
Portaria N° 2331/22, de 07 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) NaTacia da SilVa E SilVa, id.funcional nº 
57190313/3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) caM-
PUS dE caMETa, cPf: 940.261.902-00, 1,5 (uma e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de cametá/Pa ao município de igarapá Miri/Pa no pe-
ríodo de 09/06/2022 a 10/06/2022, para outorga de grau dos cursos de 
lETraS/UaB E PEdaGoGia/UaB.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 810533

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

coNtrato
.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº47/2022/SEASTER
ProcESSo Nº 2022/541449
objeto: aquisição de aliMENToS dE USo coMUM (lEiTE) para os Órgãos 
e Entidades do Poder Executivo Estadual situados na região Metropoli-
tana de Belém (ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara 
do Pará, Santa isabel do Pará e castanhal), e nas cidades de Santarém, 
Marabá, altamira, cametá, capanema, redenção, Parauapebas, Breves, 
itaituba e Tucuruí.
ata de registro de Preços n°11/2022/dGl/SEPlad
Pregão Eletrônico nº 019/2021
data da assinatura: 07/06/2022
Vigência: 07/06/2022 à 06/06/2023
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$ 13.658,40
contratado: BoM BoNS E dEScarTáVEiS EirEli
Endereço: Beco da Piedade nº 32 (piedade e praça Magalhaes), bairro 
reduto, Belém/Pa
cEP: 66053-220
cNPJ Nº. 01.580.769/0001-99
ordenador: iNocENcio rENaTo GaSPariM

Protocolo: 810347
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sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA N° 689/2022 – 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/ 690959
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 750,00(SETEcENToS E 
ciNQUENTa rEaiS) em favor do (a) servidor (a) JUcilEidE EMaNUEllE 
PErEira dE BriTo, agente de artes Práticas, matrícula n° 54190951/1,cPf 
– 691.528,292 - 00 lotada na cEaS/SEaSTEr para atender despesas com 
alimentação para a reunião do cEaS.
87.101 - 08.422.1505.8402 – 0107 253.896
dESPESa: 339039 r$ 750,00
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 
03 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social,Trabalho,Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 710/2022 – 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/ 700448
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 3.000,00(TrÊS Mil rE-
aiS ), em favor do (a) servidor (a), EdNa MarTa da SilVa r.VillacorTE, 
aSSiSTENTE Social,54195914/1, cPf nº 375.070.102-44, M para aten-
der despesas com capacitação de Trabalhadores do SUaS,SiNaSE E SiSaN
87.101 – 08.128.1505.8399 f: 0107 190.243
dESPESa:
339030 r$ 3.000,00
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 
07 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social,Trabalho,Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 810465

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 694/2022 – 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/ 627578
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrÊS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
JoSÉ MariValdo da coNcEiÇÃo,63207/3,aSSiSTENTE adMiNiSTraTi-
Vo,raoNi raiol TorrES,5946866/1,GErENTE da dQPE, que se desloca-
ra para os municípios de GarrafÃo do NorTE e iriTUia/Pa no período 
de 14/06 a 17/06/2022 com objetivo de Qualificação Socio e Profissional. 
Marco aNToNio coSTa dE aQUiNo, 3542691/1MoToriSTa com objetivo 
de conduzir Equipe Técnica da dQPE/SEaSTEr
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 – f;0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 697/2022 – 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/ 629923
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
carMEN SUElY PiNHEiro dE oliVEira, 3199517/1, aUXiliar TEcNico, 
Karla GaBriEllY SardiNHa SaNToS,5948114/1,coordENador,M,ar-
lENE do Socorro corrÊa MoNTEiro,54192686/1,aSSiSTENTE So-
cial,JEaN MarcEl GoNÇalVES doS SaNToS,3542696/1.TÉcNico EM 

GESTÃo Social - PSicoloGo que se deslocara para o município de Ma-
raBá/Pa no período de 19/06 a 23/06/2022 com objetivo de ações de 
Enfrentamento a violência Sexual e Trabalho infantil. lUiZ oTaVio SaNTa-
Na liMa,5596882/1,MoToriSTa conduzir veiculo com equipe técnica da 
cPSE-Mc/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8862 f: 0107006357 233.379 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
06 junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 692/2022 – 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/ 663401
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
fraNciSco dE aSSiS rodriGUES PacHEco,55589512/1, aUXiliar ad-
MiNiSTraTiVo que se deslocara para os municípios de São domingos do 
araguaia e Piçarra/Pa no período de 20/06 a 24/06/2022 com objetivo de 
Qualificação Social e Profissional. JOSIAS ELIAS DE MELO,57176166/1,-
MoToriSTa coNdUZir VEicUlo coM TÉcNico da dQPE/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f: 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 705/2022 – 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/ 663598
rESolVE:
autorizar o pagamento de 10 e ½ (dEZ e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
GiSElE TEiXEira GardErliNE lira,57191737,TÉcNica EM GESTÃo PÚ-
Blica - PEdaGoGa que se deslocara para os municípios de BrEU BraN-
co,TUcUrUi,NoVo rEParTiMENTo E iTUPiraNGa/Pa no período de 
20/06 a 30/06/2022 com objetivo de Qualificação Social e Profissional, 
raiMUNdo JorGE da coNcEiÇÃo aNdradE,3255492/1 MoToriSTa com 
objetivo de conduzir veiculo com técnica da dQPE/SEaSTEr
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f: 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
06 dE JUNHo 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 703/2022 – 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/ 679050
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
NaYaNa diNiZ TUlio,5946556/3,coordENadora,Maria JacirENE dE 
SoUZa BarBoSa,54192688/1,aSSiSTENTE Social,KaTia rEGiNa fEr-
rEira da SilVa,3212840/1,aGENTE adMiNiSTraTiVo, que se deslocara 
para o município de SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa no período de 26/06 a 
02/07/2022 com objetivo de capacitação de Trabalhadores do SUaS,SiNa-
SE e SiSaN.HallaN WUaNSEl aZEVEdo daS NEVES,3542767/1,MoTo-
riSTa coM oBJETiVo de conduzir
Veículos com técnicos da cGBTr/drccP/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.128.1505.8399 f: 0339002241 246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
06 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 707/2022 – 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/ 697805
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
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raiMUNda crEUZa da coSTa fErrEira,57193532/4,GErENTE,iGiNa 
do Socorro da MoTa SalES,55588746/3,coordENadora,clEYToN 
SoarES raMoS,3542757/1,aSS.adMiNiSTraTiVo que se deslocara para 
o município de ToMÉ - aÇU/Pa no período de 20/06 a 24/06/2022 com 
objetivo de Enfrentamento ao sub registro civil. Waldir dUarTE NoGUEi-
ra,5907264/1,MoToriSTa conduzir veiculo com equipe técnica da drc-
cP/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f: 0339002241 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
07 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 701/2022 – 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/ 698891
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
liliaN do Socorro MaGalHÃES caSTro,54190341/1,aGENTE dE coN-
TrolE iNTErNo que se deslocara para BraSilia/df no período de 28/06 
a 01/07/2022 com objetivo de capacitação de agente Público.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.122.1508.8887 f: 0101 260.029 339039
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
06 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 700/2022 – 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/ 700360
rESolVE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
VaNia cEcilia SilVa coSTa,5722396/1,coordENadora do NUclEo dE
coNTrolE iNTErNo que se deslocara para BraSÍlia/df no período de 
26/06 a 01/07/2022 com objetivo de capacitação de agente Públicos.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 f: 0101006357 260.029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
06 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 708/2022 – 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/ 688295
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
PaUlo PaTricK TaVarES diaS,cPf – 053.836.292 – 89,aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo,ZoZiMo raiMUNdo araUJo dE SoUSa,3213580/1,coN-
SElHEiro ESTadUal, que se deslocara para o município de MaracaNÃ/
Pa no período de 22/06 a 25/06/2022 com objetivo de apoio a organismos
de controle.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f:0107/0107006357 253.896 339014/36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
07 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 709/2022 – 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/ 707124
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
PaUlo SErGio dE SoUZa NaSciMENTo,5946524/3,aSSESSor,caMila 
da SilVa SaNToS,5946670/1,GErENTE que se deslocara para SaNTarÉM/
Pa no período de 07/06 a 08/06/2022 com objetivo de apoio à Gestão e 
aos Serviços Socioassistenciais.
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, 
07 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 713/2022 – 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/ 698999
rESolVE:
autorizar o pagamento de 07 e ½ (sete e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
EdNa MarTa da SilVa riBEiro VillacorTE,54195914/1,aSSiSTENTE
Social,adriaNa SoUZa dE BarroS,5875412/2,aSSiSTENTE So-
cial,raQUEl doS SaNToS SoUSa,55587724/1 que se deslocara para o 
município de BraSil NoVo/Pa no período de 26/06 a 03/07/2022 com 
objetivo de capacitação de Trabalho do SUaS,SiNaSE e SiSaN.WilSoN 
GUErrEiro dE HolaNda,3216640/1,MoToriSTa,coNdUZir o VEicUlo 
coM EQUiPE TÉcNica da drccP/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.128.1505.8399 f: 0339002241 246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
07 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 715/2022 – 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/ 692623
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
JUcilENE EMaNUEllE PErEira dE BriTo,54190951/1,aGENTE dE arTE 
PraTica, que se deslocara para o município de iPiXUNa do Pará/Pa no 
período de 22/06 a 25/06/2022 com objetivo de apoio a organismo de 
controle Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f: 0107006357 253.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
07 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 716/2022 – 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/ 688387
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 (uma ) diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
GlEidSoN alVES PaNToJa,cPf:836.252.322 – 00,coNSElHEiro ESTa-
dUal – SociEdadE ciVil,que se deslocara para Belém/Pa no período de 
20/06 a 21/06/2022 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, 
07 junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 810462

.

.

oUtras MatÉrias
.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº                  _002/2022
22ª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO - FENEARTE
a Secretaria de Estado de assistência Social Trabalho Emprego e renda- 
SEaSTEr por intermédio da coordenação Estadual de artesanato do Pará, 
em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Programa do artesa-
nato Brasileiro (PaB) na PorTaria Nº1. 007 SEi de 11 de Junho de 2018, 
que torna público o processo de seleção de interessados em participar da 
22ª fEira NacioNal dE NEGÓcioS do arTESaNaTo – fENEarTE a ser 
regido por este Edital e pela legislação aplicável.
1. do oBJetiVo da seLeÇÃo PÚBLica
1.1- o presente edital tem por objetivo selecionar artesãos com suas res-
pectivas produções, para ocupação de um espaço coletivo de 36m², para a 
divulgação e no centro de convenções de olinda/ Pernambuco.
1.2 os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passa-
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gens, traslados de produtos e pessoal, hospedagem, alimentação e outros 
gastos durante todo o evento.
2. das oPortUNidades
2.1 - Serão disponibilizadas para este edital 08 oportunidades, das quais:
  - 05 para entidades representativas;
  - 02 para artesão individual;
  - 01 para artesão MEi
2.2 - o número de artesãos selecionados por entidades representativas 
será de até 05 (cinco) artesãos, sendo que apenas 02 (dois) deverão ser 
indicados pela entidade para participar no estande do estado do Pará, 
como expositor levando as peças dos demais que forem selecionados.
3. das coNdiÇÕes de ParticiPaÇÃo
3.1 Poderão participar da seleção:
1. i) artesão individual que:
2. Seja maior de 18 anos;
3. Esteja cadastrado no Sistema de informações cadastrais do ar-
tesanato Brasileiro (SicaB), com carteira Nacional dentro do prazo de 
validade;
4. Que não faça parte de nenhuma entidade representativa (asso-
ciação, cooperativa, entre outras).
1. ii) artesão Microempreendedor individual (MEi) que:
1. a) apresentar ato de constituição como MEi;
2. b) Esteja cadastrado no Sistema de informações cadastrais 
do artesanato Brasileiro (SicaB);
3. c) Que não faça parte de nenhuma entidade representativa (as-
sociação, cooperativa, entre outras).
iii) Entidade representativa (associação, cooperativa etc.) que:
1. Tenha sido legalmente constituída;
2. Esteja cadastrada no Sistema de informações cadastrais do ar-
tesanato Brasileiro (SicaB);
3. cada entidade deverá ser representada por no máximo três ar-
tesãos, sendo um artesão dentro do estande que deverá comercializar os 
produtos dos outros dois;
4. das iNscriÇÕes
4.1- o interessado em participar da seleção deverá preencher o formulário 
de inscrição (anexo i) e apresentar os seguintes documentos:
i – artesão individual:
• Carteira do SICAB ou, na falta justificada, fornecimento do nº de 
inscrição;
• Vídeo com áudio do artesão produzindo uma peça e expondo a 
imagem de até 5 (cinco) outras, enviado pelos meios eletrônicos ou físicos;
• Comprovante de residência recente (do último mês).
ii – Entidades representativas (associações, cooperativas etc.):
• Relação dos artesãos que serão beneficiados, que deverão estar 
com suas respectivas carteiras dentro do prazo de validade, com os respec-
tivos nos de cadastro no SicaB;
• Vídeo com áudio do artesão produzindo uma peça e expondo a 
imagem de até 5 (cinco) outras, enviado pelos meios eletrônicos ou físicos;
• Comprovante de endereço da sede da entidade (do último mês).
iii – artesão Microempreendedor MEi:
• OCertificado da Condição de Microempreendedor Individual (CC-
MEi), documento comprobatório do registro como MEi, conforme previsto 
na resolução cGSiM nº. 16, de 17 de dezembro de 2009;
• Carteira do SICAB ou, na falta justificada, fornecimento do nº de 
inscrição;
• Vídeo com áudio do artesão produzindo uma peça e expondo a 
imagem de até 5 (cinco) outras, enviado pelos meios eletrônicos ou físicos
• Comprovante de residência recente (do último mês)
4.2 - as inscrições serão realizadas no período de 20 a 25 de Maio de 2022 
das seguintes formas:
4.2.1- Presencialmente, na Secretaria de Estado de assistência Social, Tra-
balho, Emprego e renda – SEaSTEr, localizada na avenida José Malcher 
Nº 1018 – bairro: Nazaré  cEP: 66.055-260 de segunda a sexta, das 08 
às 16 horas;
4.2.2 - Pelos correios, via SEdEX, com aviso de recebimento (a.r.), de-
vendo a correspondência ser postada dentro do prazo estabelecido no item 
4.2, e conterá a ficha de inscrição os documentos exigidos em envelope 
individual lacrado e externamente identificado com:
remetente: Nome completo do interessado
destinatário: Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Empre-
go e renda SEaSTEr/ 22ª fEira NacioNal dE NEGÓcioS do arTESaNa-
To - fENEarTE – Edital nº 002/2022
Endereço: avenida José Malcher Nº 1018 – bairro: Nazaré - cEP: 66.055-
260
 4.2.3 - Por e-mail, com envio da ficha de inscrição e dos documentos 
exigidos para o endereço eletrônico: cees.seaster@gmail.com, das 8h do 
dia 20 de Maio de 2022 até as 23h59 do dia 25 de Maio de 2022, com o 
seguinte assunto: 22ª fEira NacioNal dE NEGÓcioS do arTESaNa-
To - fENEarTE – Edital nº 002/2022 e no corpo do email informar nome 
completo do interessado.
5. do Processo de seLeÇÃo e PraZos Para recUrso
 após o período de inscrições, conforme o cronograma previsto 
no item 7, terá início o processo de seleção, que será realizado por equipe 
encarregada de avaliar as fotos dos produtos artesanais (designada pela 
coordenação Estadual), bem como os dados constantes no formulário de 
inscrição e documentos solicitados, de acordo com os seguintes critérios (a 
pontuação atribuída será 0 ou 5):
Para o artesão individual, artesão MEi e entidades representativas de ar-
tesãos:

 iteM de aVaLiaÇÃo PoNtUaÇÃo Peso

1. referência à cultura popular (inspiração nos elementos da cultural local, com utilização de 
técnicas e materiais daquela região). 5 3

2. criatividade (originalidade, não seguindo as normas preestabelecidas e nunca imitando o 
que já foi feito repetidas vezes por outros artesãos). 5 2

3. linguagem própria (estilo reconhecido como uma forma de expressão do autor). 5 2

4. Tradição (matéria prima e modo de fazer que seja transmitido de geração em geração e 
representam o local). 5 3

5. Expressão contemporânea (peças com elementos de afirmação de um estilo de vida 
moderno). 5 1

6. inovação (utilização de técnicas de produção e materiais de forma inovadora). 5 1

7. consciência ambiental (utilização de material reciclado e/ou aproveitamento de resíduos 
com outras formas de valorização do modo de vida sustentável). 5 2

8. apresentação (material de suporte: embalagem, etiqueta, rótulo, cartão). 5 2

9. Produto associado à cultura local (possuir atributos / características culturais da região ou 
com a iconografia do Estado). 5 3

10. Utilizar maquineta de cartão de crédito na comercialização dos produtos 5 1

11. Não ter recebido nos últimos 12 meses, apoio para comercialização de produtos artesanais 
de entidades ou órgãos públicos. 5 2

ToTal 110

(*) Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 30 pontos.
5.2 durante o processo de análise e avaliação dos critérios, a equipe téc-
nica de seleção poderá recomendar adequações ou solicitar comprovação 
oficial de informações fornecidas pelos participantes.
5.3 No dia 10 de Junho de 2022 será divulgada a lista provisória contendo 
os nomes dos interessados selecionados, por ordem de classificação.
5.4 os participantes poderão apresentar recursos no dia 1º de Junho de 
2022, por meio de qualquer das formas estabelecidas no item 4.2 deste 
Edital.
5.5 No dia 17 de Junho de 2022 será divulgada a lista definitiva, após jul-
gamento dos recursos apresentados, contendo os nomes dos interessados 
classificados, por ordem de pontuação, sendo que aqueles que ficarem 
fora do número de oportunidades oferecidas poderão ser chamados caso 
surjam vagas, sempre respeitada à ordem de classificação.
5.6 Caso o número de interessados classificados não atinja o número de 
oportunidades oferecidas, ficará a critério da Coordenação Estadual a sele-
ção de outros artesãos, que deverão atender ao estabelecido no item 3.1, 
até ser atingido o quantitativo de oportunidades disponibilizado no item 
2.1 neste Edital.
5.7 No caso da impossibilidade de comparecimento ou ausência de con-
firmação da participação, o candidato selecionado será automaticamente 
considerado desistente e o candidato que se classificou na sequência da 
ordem de pontuação será convocado como substituto da vaga.
5.8 Em caso de empate obterá melhor colocação quem tiver maior pontu-
ação nos seguintes quesitos, nesta ordem:
• Para o artesão individual, artesão MEI e entidades representati-
vas de artesãos:
• Tradição (item de avaliação nº 4);
• Referência à cultura popular (item de avaliação nº 1);
• Produto associado à cultura local (item de avaliação nº 9);
5.9 caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover o 
desempate, será considerado como critério final de desempate a idade do 
participante, dando-se preferência ao mais idoso.
5.10 os resultados de cada etapa de seleção serão publicados no diário 
Oficial do Pará e na página eletrônica da Secretaria de Estado de Assis-
tência Social Trabalho Emprego e renda, http://www.seaster.pa.gov.br/.
6- da ViGÊNcia do Processo seLetiVo
6.1 a vigência do processo seletivo será até a realização da 22ª fEira 
NacioNal dE NEGÓcioS do arTESaNaTo – fENEarTE.
croNoGraMa

atiVidade data
data da publicação do Edital de chamamento Público. 01 de Junho de 2022

divulgação do chamamento público ( mailing, site, mídias sociais) 01 a 05 de Junho de 2022
Prazo final para recebimento dos formulários de inscrição e apresentação da documenta-

ção exigida – fase de habilitação. 07 de Junho de 2022

análise e avaliação dos formulários – equipe técnica. 08 a 09 de Junho de 2022
divulgação da lista provisória. 10 de Junho de 2022

Prazo para encaminhamento de recurso. 13 de Junho de 2022
Prazo para análise do recurso. 14 a 16 de Junho de 2022

Divulgação da lista definitiva da seleção. 17 de Junho de 2022
reunião preparatória para início das atividades – expedição da declaração de logradouro 

público e termo de compromisso. 21 de Junho de 2022

Período do evento. 06 a 17 de Julho de 2022

7- das disPosiÇÕes Gerais
7.1 As peças produzidas, nas quantidades específicas que forem definidas 
pelo coordenador Estadual levando em consideração o tamanho do estan-
de, deverão ser embaladas, etiquetadas e entregues, apropriadamente, 
pelos artesãos ou entidades representativas, juntamente com notas fiscais, 
Termo de compromisso, carta de anuência (anexos iii, iV, e V) e decla-
ração de cessão de direito de Uso de imagem (anexo Vi) devidamente 
preenchidos e assinados, no período de 20 a 25 de maio de 2022, em local 
informado no site http://www.seaster.pa.gov.br/, quando do ato de divul-
gação das peças selecionadas.
7.2 As peças que exigirem certificação por órgão ou entidade pública deve-
rão ser acompanhadas do respectivo certificado, de acordo com o previsto 
na legislação aplicável.
7.3 Não serão aceitas peças após o prazo acima estabelecido.
7.4 o artesão associado a uma entidade representativa e o artesão MEi 
não poderão se habilitar ao chamamento público na condição de artesão 
individual.
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7.5 a embalagem e o acondicionamento contra choque devem estar ade-
quados à natureza das peças de forma a lhes garantir segurança, evitando 
danos no manuseio e transporte.
7.6 No caso de acondicionamento de produtos frágeis para transporte rodo-
viário sugere-se a utilização de lascas de poliestireno expandido, espuma 
de poliestireno, bolhas de plástico ou papel picado. É recomendada uma 
espessura mínima de acondicionamento de 50 mm e invólucro externo 
resistente como o papelão de fibra corrugado, com papel pardo externo de 
boa qualidade. Para fechamento, utilizar fita adesiva de 50 mm formando 
um “H” na parte de cima e de baixo e barbante pelo comprimento e largura 
da embalagem, se esta tiver mais de 10 kg.
7.7 É de responsabilidade do artesão individual, MEi e Entidades represen-
tativas a conferência da qualidade e integridade das peças, cujo transporte 
será de sua responsabilidade.
7.8 o ônus dos custos de produção, embalagem, acondicionamento, re-
messa, impostos e seguro das peças recebidas nos espaços do projeto fica-
rão a cargo do artesão individual, artesão MEi e Entidades representativas.
7.9 as peças não comercializadas deverão ser recolhidas pelo artesão, en-
tidade representativa, até o dia 18 de Julho de 2022 segundo orientação 
de logística.
7.10 as situações não previstas neste instrumento serão resolvidas pela 
coordenação Estadual.
7.11 a inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e 
condições previstos neste Edital.
7.12- os recursos, impugnações e demais solicitações deverão ser reali-
zadas por meio de qualquer das formas estabelecidas no item 4.2 deste 
Edital.
7.13 - No que se refere ao item encaminhamento de recurso citado no cro-
nograma do edital, terá o interessado na apresentação de recurso, 1 (um) 
dia após o resultado provisório para manifestação. devendo a coordenação 
estadual julgar e responder o recurso no prazo de 1(um) dia.
Belém, 31 de Maio de 2022.
inocêncio renato Gasparím
Secretário de Estado de assistência Social Trabalho Emprego e renda
aNeXo i

ForMULÁrio de iNscriÇÃo 
Período de comercialização: 06 a 17 de Julho de 2022

local: olinda – Pernambuco
1) Identificação do Artesão
Nome:____________________________________________________________________________________
Telefone: __________________________________celular/Whatsapp: _______________________________
Endereço________________________________________________________________ cEP:_____________
cidade:___________ Uf:_____ 
Nº da carteira Nacional do artesão:_______________________ Validade:____________

rG: _________________________ cPf:________________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________________________
Micro Empreendedor individual: (  ) Sim  cNPJ: ______________
 (  ) Não
   
2) Identificação da Produção 
listar de 01 a 3 produtos / matéria-prima principal
Exemplo: Boneca / cerâmica
1)_________________________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________________________
 
capacidade de produção mensal: (  ) 1 a 50 peças
  (  ) 51 a 100 peças
  (  ) acima de 100 peças
3) informações complementares 
3.1 O seu produto apresenta características culturais da arquitetura, fauna, flora ou das manifestações culturais do Estado? 
(  ) sim  Quais? _________________________________________________________
  (  ) não 
3.2 Informe o número de beneficiados diretos e/ou indiretos da sua produção 
A) beneficiários diretos: __________________
B) beneficiários indiretos: _________________
3.3 Como você comercializa seus produtos?  Assinale as alternativas:
 (  )  feiras permanentes (  ) feiras Eventuais  (  )  casa do artesão  (  )  outros
 
3.4 O seu produto possui etiqueta? (  ) sim  (  ) não
 
3.5 O seu produto possui algum tipo de embalagem?  (  ) sim  (  ) não
   
3.6 Comercializa produtos com a utilização de cartão de crédito?  (  ) sim  (  ) não

3.7 Já participou de algum curso para aperfeiçoamento da sua produção? Qual? Quando e onde realizou o cur-
so:_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 
3.8 No caso de ser selecionado (a) para participar do evento, havendo alguma restrição na saída do caminhão do PaB, 
possui condições de transportar material e mobiliário, além de demais itens para a exposição dos produtos?  (  ) sim  (  ) não

 

aNeXo ii
ProcUraÇÃo ad NeGotia
oUTorGaNTE: _____________________ [nome], __________________ 
[nacionalidade], _____________ [estado civil], _____________ [profis-
são], portador (a) do rG sob o nº ______________, inscrito (a) no cPf 
sob o nº ____________, residente e domiciliado (a) em ____________
__________________________________________________________
___________.

oUTorGado:_____________________ [nome], __________________ 
[nacionalidade], _____________ [estado civil], _____________ [profis-
são], portador (a) do rG sob o nº ______________, inscrito (a) no cPf 
sob o nº ____________, residente e domiciliado (a) em ____________
__________________________________________________________
___________.
Pelo presente instrumento particular de mandato a parte que assina, de-
nominada outorgante, nomeia e constitui como procurador o outorgado 
acima qualificado, a quem outorga os poderes especiais para vender os 
produtos artesanais [ESPEcificaÇÃo], podendo para tanto, assinar com-
promissos e obrigações, ajustar cláusulas, condições e preços; dar e rece-
ber quaisquer garantias; pagar ou receber sinal, parcelas ou o todo; assi-
nar os contratos necessários, transmitindo direito, ação, posse e domínio; 
responder pela evicção; receber quaisquer quantias decorrentes do uso 
dos poderes conferidos, dando recibos e quitações; representar perante re-
partições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades 
de economia mista, cartórios de Notas, registro de imóveis e registro de 
Títulos e documentos e onde mais necessário for; pagar impostos e assinar 
guias, inclusive de transmissão; praticar, enfim, todos os demais atos para 
o fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer.
[cidadE], [daTa]
____________________________
assinatura
aNeXo iii
terMo de coMProMisso Pessoa FÍsica
Eu, _______________________________________________________
_________, portador (a) do rG de nº ______________, inscrito (a) no 
cPf sob nº_____________, residente no endereço __________________
__________________________, na cidade de _________________, se-
lecionado (a) para comercializar minha produção na 22ª feira Nacional de 
Negócios do artesanato – fENEarTE olinda Pernambuco, comprometo-me 
a cumprir as disposições previstas no Edital nº 002/2022, da Secretaria de 
Estado de assistência Social Trabalho Emprego e renda - SEaSTEr.
assumo também ter ciência de que:
1. as minhas peças serão expostas em espaço compartilhado, no 
estande do Estado do Pará e serão por mim comercializadas segundo as 
orientações dos membros da coordENaÇÃo ESTadUal, na reunião pre-
paratória para início das atividades.
2. as peças NÃo ESTarÃo aSSEGUradaS, em caso de dano ou 
furto, durante o período do evento ou durante a etapa de logística.
3. Não há ônus à Secretaria de Estado de assistência Social Traba-
lho Emprego e renda- SEaSTEr, e suas vinculadas, em caso de acidente, 
dano ou furto do material durante o processo de logística, sendo de minha 
responsabilidade a decisão sobre a contratação do serviço de seguro das 
peças durante o trajeto, assim como, para o período de exposição e comer-
cialização das peças.
4. deverei recolher os produtos não comercializados no prazo de-
terminado pela organização do evento e que após este prazo responderei 
por eventuais extravios.
5. declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não in-
correndo em nenhuma de suas vedações.
Por fim, atesto a minha capacidade operacional para produzir o(s) mode-
lo(s) e quantidade de peças do artesanato descrito na ficha de inscrição, de 
acordo com o cronograma deste Edital.
[cidadE], [daTa]
____________________________
(Nome e assinatura e do artesão autor da peça)
aNeXo iV
terMo de coMProMisso Para eNtidades rePreseNtatiVas
Eu, __________________________________________________
______________, portador (a) do rG de nº ______________, ins-
crito (a) no cPf sob nº_____________, residente no endereço __
__________________________________________, na cidade de 
_________________, representante legal da____________________, 
cNPJ ____________________, inscrição Estadual nº ________, situada 
no endereço ______________________________________________, 
na cidade de ____________________, selecionado (a) para comercializar 
a produção dos associados, conforme cartas de anuências anexas, na 22ª 
feira Nacional de Negócios do artesanato – fENEarTE olinda/Pernambuco, 
comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital nº002/2022, 
da Secretaria de Estado de assistência Social Trabalho Emprego e renda 
- SEaSTEr, e assumo ter a responsabilidade técnica e o compromisso de:
1. Mobilizar os artesãos e garantir a produção do(s) modelo(s) e 
quantidades especificadas na divulgação da seleção, de acordo com o cro-
nograma do artigo 8º do Edital;
2. Preparar para envio as peças produzidas, etiquetadas individual-
mente e embaladas de forma apropriada, de acordo com o disposto neste 
Edital.
assumo também ter ciência de que:
1. as peças dos associados serão expostas em espaço compartilha-
do, no estande do Estado do Pará e serão comercializadas por integrantes 
da ________________ [ENTidadE rEPrENTaTiVa], segundo as orienta-
ções dos membros da coordENaÇÃo ESTadUal.
2. as peças NÃo ESTarÃo aSSEGUradaS, em caso de dano ou 
furto, durante o período do evento ou durante a etapa de logística.
3. Não há ônus a Secretaria de Estado de assistência Social Traba-
lho Emprego e renda - SEaSTEr, e suas vinculadas, em caso de acidente, 
dano ou furto do material durante o processo de logística, sendo de minha 
responsabilidade a decisão sobre a contratação do serviço de seguro das 
peças durante o trajeto, assim como, para o período de exposição e comer-
cialização das peças.
4. deverei recolher os produtos não comercializados no prazo de-



diário oficial Nº 35.000   121Quarta-feira, 08 DE JUNHO DE 2022

terminado pela organização do evento e que após este prazo responderei 
por eventuais extravios.
5. declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não in-
correndo em nenhuma de suas vedações.
[cidadE], [daTa]
______________________________________________
(assinatura e nome do responsável legal)
______________________________________________
(Nome da associação)
aNeXo V
carta de aNUÊNcia do artesÃo rePreseNtado Por eNtidade
Eu, _______________________________________________________
_________, portador (a) do rG de nº ______________, inscrito (a) no 
cPf sob nº_____________, residente no endereço __________________
__________________________, na cidade de _________________, se-
lecionado (a) para comercializar minha produção na 22ª feira Nacional de 
Negócios do artesanato – fENEarTE olinda/Pernambuco, comprometo-me 
a cumprir as disposições previstas no Edital nº 002/2022, da Secretaria de 
Estado de assistência Social Trabalho Emprego e renda - SEaSTEr, por 
meio da _____________________ [NoME da ENTidadE].
assumo também ter ciência de que:
1. as minhas peças serão expostas em espaço compartilhado, 
no estande do Estado do Pará e serão comercializadas por membro da 
__________________ [NoME da ENTidadE] segundo as orientações dos 
membros da coordENaÇÃo ESTadUal.
2. as peças NÃo ESTarÃo aSSEGUradaS, em caso de dano ou 
furto, durante o período do evento ou durante a etapa de logística.
3. Não há ônus a Secretaria de Estado de assistência Social Traba-
lho Emprego e renda - SEaSTEr, e suas vinculadas, em caso de acidente, 
dano ou furto do material durante o processo de logística, sendo de minha 
responsabilidade a decisão sobre a contratação do serviço de seguro das 
peças durante o trajeto, assim como, para o período de exposição e comer-
cialização das peças.
4. deverei recolher os produtos não comercializados no prazo de-
terminado pela organização do evento e que após este prazo responderei 
por eventuais extravios.
5. declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não in-
correndo em nenhuma de suas vedações.
Por fim, atesto a minha capacidade operacional para produzir o(s) mode-
lo(s) e quantidade de peças do artesanato descrito na ficha de inscrição, de 
acordo com o cronograma deste Edital.
[cidadE], [daTa]
____________________________
(Nome e assinatura e do artesão autor da peça)
______________________________________________
(assinatura e nome do responsável legal pela associação)
(Nome da associação)
aNeXo Vi
decLaraÇÃo de cessÃo de direito de Uso de iMaGeM
Eu, _______________________________________________________
_________, portador (a) do rG de nº ______________, inscrito (a) no 
cPf sob nº_____________, residente no endereço __________________
__________________________, na cidade de _________________, de-
claro possuir poderes para autorizar que a Secretaria de Estado de assis-
tência Social Trabalho Emprego e renda - SEaSTEr e Ministério da indús-
tria, comércio Exterior e Serviços – Mdic/SEMPE/dEarT divulgue, exibam 
em público e reproduzam nas peças gráficas ou materiais informativos, as 
obras intelectuais referentes ao Edital nº002/2022, referente à 22ª feira 
Nacional de Negócios do artesanato – fENEarTE olinda Pernambuco , a 
realizar-se de 06 a 17 de Julho de 2022, assim como as fotos dos profissio-
nais envolvidos, entregues por mim para divulgação, para fins publicitários 
ou educacionais.
Declaro, ainda, para todos os fins e efeitos de direito, que da utilização das 
imagens para as finalidades citadas acima não decorrerá qualquer tipo de 
ônus para a SEaSTEr e Mdic/SEMPE/dEarT, advindos de pagamento de 
direitos de uso de imagem e/ou direitos autorais.
[cidadE], [daTa]
  __________________________________________________________
(assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa jurí-
dica inscrita)
(Número do registro civil/rG)
PORTARIA Nº 572/2022 – 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 01 de 
janeiro de 2019.
rESolVE:
PUBlicar o Edital de chamamento Público nº 002/2022/ SEaSTEr, que 
tem por objetivo selecionar artesãos, com suas respectivas produções, 
para participação na 22ª fEira NacioNal dE NEGÓcioS do arTESaNaTo 
– fENEarTE, que será realizada no período de 06 a 17 de Julho de 2022, 
no Pavilhão do centro de convenções de Pernambuco, olinda/Pe.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 de junho de 2022.
iNocÊNcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Matrícula 5945555/1
PORTARIA Nº 706 DE 07 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 Janeiro de 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), Waldir dUarTE NoGUEira, Matrícula: 
5907264, cargo de MoToriSTa, lotada na GErÊNcia dE TraNSPorTE – 
daf – SEaSTEr, para atuar como Titular e o(a) servidor(a) alTair PaNTo-
Ja NoNaTo corrEa, Matrícula: 3212220/1, cargo de aUXiliar TÉcNico,
lotado na GErÊNcia dE TraNSPorTE – daf – SEaSTEr, para atuar como 
suplente do contrato administrativo n° 29/2022, celebrado com a Empre-
sa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, cujo objeto o registro de Preços para 
contratação futura de empresa especializada na prestação do 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 administra-
ção Pública do Poder Executivo do Estado do Pará, com utilização de cartão 
magnético, PElo MENor PrEÇo, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para 
os órgãos e entidades do Governo do Estado do Pará. a) Termo de refe-
rência (anexo i do Edital).
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), 07 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
PORTARIA Nº 646 DE 06 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), JESUS aNToNio da coSTa, Matrícula: 
3210499/1, cargo Secretário de diretoria, lotado na GMP/daf, para atuar 
como fiscal Titular do contrato administrativo n° 47/2022, celebrado com 
a Empresa, BoM BoNS E dEScarTáVEiS EirEli, cujo objeto é a aquisição 
de alimentos de uso comum, para os órgãos e Entidades do Poder Exe-
cutivo Estadual situados na região Metropolitana de Belém (ananindeua, 
Belém Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Santa isabel do Pará e 
castanhal) e nas cidades de Santarém, Marabá, altamira, cametá, capa-
nema, redenção, Parauapebas, Breves, itaituba e Tucurui, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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), 06 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
PORTARIA Nº 714 DE 07 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), aciNdiNo ViEira dE caMPoS, Matrícu-
la: 57191507/1, cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lotada na UaPi 
lar da ProVidÊNcia, para atuar como Titular e o(a) servidor(a) THaYNa 
MariGliaNi BElTrÃo, Matrícula: 5906486/1, cargo de aSSiSTENTE dE 
aSSiSTÊNcia Social, lotada no aBriGo ESTadUal dE MUlHErES/BE-
lÉM, para atuar como suplente do contrato administrativo n° 46/2022, ce-
lebrado com a Empresa diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra 
lTda, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de coPEiro 
(a), aUXiliar dE coZiNHa, laVadEiro (a), aUXiliar dE laVaNdEria 
E ENcarrEGado dE EQUiPE, para atender a demanda dos abrigos Esta-
dual de Mulheres e Unidade de acolhimento a Pessoa idosa, vinculados 
à Secretaria Estadual de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
– SEaSTEr.
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.
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i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 07 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 810324

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº. 519 de 02 de Junho de  2022 - coNcEdEr:20 dias 
de licença Paternidade  ao servidor: José cláudio de araújo,mat:57231652 
,cargo: monitor, período 25.05.22 a  13.06.22.

  NoMe   carGo   Mat LaUdo   PerÍodo dias
lucília Micheline coelho de Mendonça assist. Social 54195786/1 90712 06.02.22 a 19.02.22   14

rosana Pimentel Monteiro aG.adM 54195775/1 90714 02.02.22 a 09.02.22   08
Nilza rosângela do Espírito Santo furtado aG.adM 57188624/1 90878 03.02.22 a 17.02.22   15
Nilza rosângela do Espírito Santo furtado aG.adM 57188624/1 90713 25.01.22 a 29.01.22   05

luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa
Protocolo: 810279

PORTARIA Nº. 525 de 07 de Junho de  2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021.
rESolVE:
art. 1. constitui comissão para apurar possíveis irregularidades no curso 
do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022 – FASEPA, considerando a 
manifestação da ProJUr, despacho nº 085/2022.
art. 2. a comissão será composta pelos seguintes servidores:
i - Suelen Patrícia rocha corrêia, Presidente de comissão, Matrícula nº 
5960841/1, Presidência
ii - regina coeli ferreira Viegas, membro da comissão, Matrícula: 
5106842/3, GrH
art. 3. Estabelece o prazo de 10 (dez) dias a contar da nomeação da co-
missão para realização dos trabalhos e emissão do respectivo relatório.
art. 4. Está portaria entra em vigor na data de sua publicação
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
fUNdaÇÃodE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa.

Protocolo: 810532

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
17- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 321/2020
ParTES: faSEPa E lariSSa diaS aNdrE rEBEllo
MaTricUla: 5956743/ 1
carGo: Técnico Social
loTaÇÃo: cESEM
adMiSSÃo: 03.08.2020
TÉrMiNo VÍNcUlo: 06.06.2022
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 810288

.

.

errata
.

Portaria N° 513/22 PUBlicada No doE N° 34.998 dE 07/06/22
oNde se LÊ: 01/07/2022 a 30/08/2022
Leia se: 01/07/2022 a 30/07/2022
Portaria N° 402/2022 PUBlicada No doE N° 34.955 dE 03/05/2022
oNde se LÊ: GiorGiaNE dE aSSiS MacHado: 15/06/2022 a 14/07/2022
Leia se:  GiorGiaNE dE aSSiS MacHado: 07/06/2022 a 06/07/2022
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 810231

.

.

coNtrato
.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022 - FASEPA; aTa dE rE-
GiSTro dE PrEÇoS Nº 02/2022. PrEGÃo ElETrÔNico Nº30/2021 – SrP 
– cBMPa; ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2022/376721; rEf: ProcES-
So liciTaTÓrio Nº 2021/719654 ParEcEr JUrÍdico Nº 125/2022. ob-
jeto: aquisição de 2.000 (dois mil) colcHoES dE SolTEiro, para atender 

as necessidades da fasepa. o valor global importa em: r$ 1.044.000,00 
(um milhão e quarenta e quatro mil reais). assinatura: 07/06/2022. Vi-
gência: 07/06/2022 à 21/03/2023. fonte: 0101, Unidade orçamenta-
ria: 680201. Projeto/atividade: 08.243.1443.8392/ 08.243.1443.8393/ 
08.243.1443.8394 e 08.24.3.1505.8864, Natureza da despesa: 
339030. contratado: diPErENE coMErcial EirEli, cNPJ/Mf sob o nº 
10.293.973/0001-10. Estabelecida na rua Napoleão laureano 452, Bairro: 
Boqueirão, cEP: 81.650-210. cidade: curitiba – Pr. ordenador: lUiZ cEl-
So da SilVa /Presidente da faSEPa.

Protocolo: 810187

.

.

aPostiLaMeNto
.

APOSTILAMENTO nº 003/2022 CONTRATO Nº 12/2020
ParTES: faSEPa  e  radiocoMM TElEcoMUNicacoES coMErcio E SEr-
VicoS -EirEli, estabelecida  na  rua João Balbi, 1188,  bairro: São Brás,  
cEP: 66060-565 fone: (91) 3266-6120 / 98142-9858, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 02.305.840/0001-98
objeto da apostila: considerando a execução de serviço ocorrer apenas 
nas unidades de atendimento Socioeducativo de internação.
Adequar dotação orçamentária de acordo com a nova configuração ao 
exercício 2022,conforme detalhamento abaixo.
fundamentação legal: lei federal nº 8.666/93.
Programa de Trabalho: 08.243.1505.8393 Elemento de despesa: 339039, 
fonte 0101
ordenador de despesa: lUiZ cElSo da SilVa/ Presidente da faSEPa

Protocolo: 810379

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 295, de 07 de junho de 2022.
Processo nº 688785/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CIAM/MRB, conforme justificado nos termos do 
processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: TailÂNdia/Pa.
PErÍodo: 08/06/2022 a 09/06/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: MoNaliSa PErEira dE MiraNda, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 5956795/1, WaKcilaN SoarES doS rEiS, PSicÓloGa, Matri-
cula 5956753/1, e PaUlo dE araÚJo caValcaNTE, MoToriSTa, Matri-
cula 5921798/3.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 810227
PORTARIA: 299- DO DIA 07/06/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UaSE BENEVidES (Proc. 678396/2022-Mem  380/2022)
SErVidora: diolENE do Socorro MaTiaS NEGrao
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 5941059/ 2
SErVidora: lYSE fiGUEirEdo PErEira cordEiro
carGo: PSicÓloGo - MaTricUla: 5903006/ 2
SErVidor: lUiZ aUGUSTo da SilVa alcaNTara
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 5920980/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : ParaGoMiNaS/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 14 a 15/06/2022 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 810534
PORTARIA Nº 300, de 07 de junho de 2022.
Processo nº 700695/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, aos fami-
liares em cumprimento a determinação judicial, conforme os termos do 
processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: aBaETETUBa/Pa.
PErÍodo: 03/06/2022 a 03/06/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: WaldENEi rEiS NEGrÃo, MoNiTor, Matricula 5799341/2, 
e raiMUNdo oZEaS XaViEr oliVEira, MoToriSTa, Matricula 5600766/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 810633

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°524/2022-GP/GeMPs de 07 de junho 2022
EXclUir da PorTaria Nº513/2022,publicada no doE34998 de 
07/06/2022,a servidora  abaixo relacionada,por motivo de necessidade de 
trabalho no período.

MatricULa NoMe aQUisit  iNicio FiM

3192385/ 1 VirGiNia da SilVa ParENTE 21/22 04/07/2022 02/08/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 810310
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..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

..

coNtrato
.

CARTA CONTRATO Nº 007/2022
Processo PAE nº 2022/148564
PrEGÃo ElETrÔNico SEPlad/dGl/SrP Nº 011/2021, ata de registro de 
Preços n. 02/2022
contratada: EMPrESa aPolo coMErcial lTda,
cNPJ: 02.567.637/0001-90.
representada por lUiZ HUMBErTo PiTEira GoNÇalVES
objeto: Material de Expediente (fita adesiva/ cola, Estilete/ Tesoura, ca-
neta e lápis)
Valor: r$ 11.259,20
dotação orçamentária: aÇÃo: 275272. PTrES: 188338. Plano interno: 
4120008338c. Natureza de despesa: 339030. fonte: 0101006356. Valor: 
r$ 11.259,20. Pré-empenho: 2022Nd00687
data da assinatura: 07/06/2022
Vigência: 07/06/2022 a 07/06/2023
ordenador: ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 810491

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 316 DE 06 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 2022/599355.
r E S o l V E:
coNcEdEr oNZE E MEia diárias em favor das servidoras desta SEJUdH, 
abaixo identificadas, para Realização e participação de casamentos coleti-
vos do projeto “felizes Para Sempre” realizada nos municípios de itaituba 
e rurópolis/Pa, no período de 20 a 31/05/2022.

Nome cargo Matrícula
adrYaNa raKEl BENTES da SilVa coordenadora NrJdH Santarém 5957646/1
carla KalYaNNa PErEira PiNTo assessora 5938436-1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 06 dE JU-
NHo dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 810344

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 356/2022 – BeLÉM, de 07 de 07 JUNHo de 2022.
Nome:criSTiaNo SoUSa coSTa/Matricula:n°5418985/2/cargo:asses-
sor Especial i/origem:Belém-Pa/destino:Marabá e curionópolis-Pa/Pe-
ríodo:20 a 22/06/2022/diária:2,5(duas e meia)/objetivo:fiscalização da 
Taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 810218
Portaria N° 357/2022 daF/sedeMe - BeLÉM, 07 de JUNHo de 2022.
Nome:carloS aUGUSTo dE PaiVa lEdo/Matricula:n°57195771/2/car-
go:SEcrETário adJUNTo dE ESTado/origem:Belém-Pa/destino:Bra-
gança /Periodo:14 a 15/06/2022/diárias:1,5(uma e meia)/objetivo:repre-
sentar o secretário titular no projeto Parcerias pelo Pará.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 810222
Portaria N° 355/2022 daF/sedeMe - BeLÉM, 07 de JUNHo de 2022.
Nome:iGor PaTricK SoUZa do NaSciMENTo/Matricula:5941053/2/car-
go:coordenador do Núcleo de comunicação/origem:Belém-Pa/destino:-
Santarém-Pa/Período:07 a 11/05/2022/diária:4,5(quatro e meia)/objeti-
vo:realizar cobertura jornalística da agenda de apoio ao desenvolvimento 
do cooperativismo e acesso ao crédito do Produtor.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 810180

..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº 76/2022 – GAB/IMETROPARÁ, de 07 de Junho de 2022.
dispõe sobre designação de fiscal de contrato.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental publicado 
no doE nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos 
administrativos serão efetivados nos termos desta PorTaria, e deverá 
obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor designado 
para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da 
lei federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo, para a função de fiscal e Su-
plente de contrato:

Modalidade de Licitação Fornecedor/objeto suplente do contrato

diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 
013/2022

 S da c SaNToS coMÉrcio E SErViÇoS lTda
fornecimento de gêneros alimentícios como: café e açúcar

f: rosangela Magno
S: Kayla Saldanha

diSPENSa dE liciTaÇÃo N° 
14/2022 - iMETroPará

 K & M coMErcio dE lacrES dE SEGUraNÇa lTda
aquisição de arame em aço

f: robson Silva
S: Emerson leite

contrato n°11/2022
dispensa de licitação n°12/2022

r. TriNdadE BarroS
aquisição de água mineral tipo granada ou copo

f: Kayla Saldanha
S: rubens cunha

art. 2º - São atribuições do fiScal do coNTraTo:
1.Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
2.fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláusu-
las contratuais;
iii. registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
1.confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura/
Nota Fiscal de pagamento à unidade financeira, juntando, inclusive, termo 
declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado;
2.controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
3.apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
art. 3º fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração e 
finanças - diraf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos ne-
cessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º revogam-se as disposições em contrário.
Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação dos contratos e 
terá vigência até o seu vencimento e de sua garantia quando houver.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 07 de Junho de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 810513
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº 146/2022 de 07/06/2022. 
1º coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias ao servidor rodNEY dE 
aQUiNo oliVEira, matrícula nº 57222848/1, Técnico de administração 
e finanças, no período de 01/06/2022 à 30/06/2022, referente ao triênio 
de 05/01/2012 a 04/01/2015, conforme Processo administrativo nº 
2022/675665. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 810433
PORTARIA Nº 147/2022 de 07/06/2022. 
1º coNcEdEr licença Prêmio de 60 (sessenta) dias a servidora Maria do 
carMo PalHETa SilVa, matrícula nº 2022214/1, assistente administrativo 
a, no período de 01/06/2022 a 30/07/2022, referente ao triênio de 
16/09/2005 a 15/09/2008, conforme processo nº 2022/665141. cilENE 
MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 810441
.
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coNtrato
.

contrato: 011/2022 – JUcePa.
Pae n° 2022/53406
Exercício: 2022.
data da assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 a 30/05/2023.
Valor do contrato r$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais).
objeto: Presente contratação tem como objeto a prestação de serviços de 
Internet com 20 Mbps (Upload e Download), serviço que será prestado na 
UD de Abaetetuba-PA, a fim de atender as necessidades da referida Unida-
de desconcentrada da JUcEPa.
contratado: J. T. fraNco dE oliVEira lTda, inscrita no cNPJ N° 
44.434.681/0001-74, rua coronel Pedro Borges do rego, n° 1174, loja 
c – Bairro: Santa rosa, cEP: 68.440-000
orçamento:
72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso ao registro Mercantil
Natureza da despesa: 339040.00 Serv de Tec da inform e comunic - PJ
fonte: 0261 rec da adm indireta ( próprios)
Pi: 2070008783c
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 810544

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 148/2022 de 07/06/2022. 
art. 1º EXoNErar o servidor aNdrEY PENHa E SilVa, matrícula nº 
5908051/4, coordenador regional – Ud de ananindeua, conforme processo 
nº 2022/712333. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 810538
PORTARIA Nº 149/2022 de 07/06/2022. 
art. 1º EXoNErar a servidora Yara coElHo dUrÃES, matrícula nº 
5951082/1, coordenador regional – Ud de Xinguara, conforme processo 
nº 2022/714053. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 810541
..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

errata
.

Errata do Aviso de Adesão a Ata de Registro de Preço nº 24/2019 - Proces-
so nº 2022/239231 – NEPMV, publicada no d.o.E. nº 34.996 de 06/06/2022.
oNde se LÊ: no valor global de r$ 241.500,00 (duzentos e quarenta e 
um mil e quinhentos reais) de acordo com as necessidades deste Núcleo.
Leia-se: no valor global de r$ 1.612.100,00 (um milhão seiscentos e 
doze mil e cem reais) de acordo com as necessidades deste Núcleo.

Protocolo: 810374

.

.

coNtrato
.

Processo: 2021/1201265 - NePMV | contrato: 005/2022 - NePMV 
| licitação: Pregão Eletrônico n.º 004/2022 – NEPMV | objeto: aquisição 
de 116 (cento e dezesseis) impressoras Multifuncional Policromática, que 
serão fornecidos nas condições estabelecidas no Termo de referência, ane-
xo do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022-NEPMV | Valor Total: r$ 
754.000,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil reais) | data da assinatu-
ra: 07/06/2022 | Vigência: 07/06/2022 a 07/06/2023 | funcional Progra-
mática: 27103.18.541.1497.8931 - Natureza de despesa: 449052 - Plano 
interno: 2100008931E - fonte de recursos: 0106 / 0306 | contratada: E J 
SaBa loPES EirEli | c.N.P.J.: 37.357.831/0001-25 | Endereço: Travessa 
alferes costa, nº 1680, bairro da Pedreira, cidade de Belém, Estado do 
Pará | ordenadora: JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa

Protocolo: 810559
Processo: 2020/933923 - NEPMV | Contrato: 004/2022 - NEPMV 
| licitação: Pregão Eletrônico n.º 003/2022 – NEPMV | objeto: aquisição 
de 17 (dezessete) Monitores de Vídeo, que serão fornecidos nas condições 
estabelecidas no Termo de referência, anexo do Edital do Pregão Eletrô-
nico nº 003/2022-NEPMV | Valor Total: r$ 33.167,00 (trinta e três mil 
cento e sessenta e sete reais) | data da assinatura: 07/06/2022 | Vigên-
cia: a vigência do presente coNTraTo se inicia com sua assinatura e se 
encerra com o recebimento definitivo e o respectivo pagamento de todos 
os equipamentos adquiridos pelo coNTraTaNTE | funcional Programática: 
27103.18.541.1497.8931 - Natureza de despesa: 449052 - Plano interno: 
2100008931E - fonte de recursos: 0106 / 0306 | contratada: E J SaBa 
loPES EirEli | c.N.P.J.: 37.357.831/0001-25 | Endereço: Travessa alfe-
res costa, nº 1680, bairro da Pedreira, cidade de Belém, Estado do Pará | 
ordenadora: JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa

Protocolo: 810566

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº. 0602/2022, DE 06 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 2022/666134, de 27/05/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora lEila Marcia SoUZa do aMaral, matrícula 
nº. 54191272/2, ocupante do cargo de auxiliar operacional, para respon-
der pelo cargo de Secretário de diretoria, no período de 14/07/2022 a 
12/08/2022 (30 dias), com ônus para esta SEdoP, sem prejuízo de suas 
atribuições, em razão da titular a servidora lariSSa criSTiNa NoGUEira 
dE oliVEira, matrícula nº. 5947972/1 está usufruindo do gozo de férias.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 810115
PORTARIA Nº. 0603/2022, DE 06 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 os termos do Processo nº 2022/579345, de 11/05/2022, 
e o Memorando nº 05/2022, de 11/05/2022 – cocU/SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor JoÃo BaTiSTa lira dE alMEida JUNior, matrí-
cula nº. 57204934/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de obras 
Públicas- Engenheiro civil, para responder pelo cargo de coordenador, no 
período de 04/07/2022 a 02/08/2022 (30 dias), com ônus para esta SE-
doP, sem prejuízo de suas atribuições, em razão do titular o servidor GEr-
SoN PiNTo, matrícula nº 57176289/1, está usufruindo do gozo de férias.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 810116
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº. 0605/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/709050, de 06/06/2022, 
e Memorando nº 234/2022 de 06/06/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora JoSiaNE BarBoSa da SilVa, Matrícula nº 
5965139/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenhei-
ro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto
126/2022 Prefeitura Municipal de abel figueiredo Urbanização das lagoas de abel figueiredo, neste Estado.

ii - dESiGNar o servidor rUi GUilHErME carNEiro BENTES, Matrícula 
nº 6718/1, cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 810626
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo - coN-
CORRENCIA PUBLICA Nº 009/2022–CPL/SEDOP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo da MacrodrENaGEM da Bacia do TUcUNdUBa – ca-
Nal MUNdUrUcUS, no Município de Belém, neste Estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESa HaBiliTada:
coNSÓrcio áGUa liMPa – occ / cdG / SaiEd Empresas: occ ParTici-
PaÇÕES E coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 09.296.159/0001-70 / cdG coNS-
TrUTora S/a cNPJ: 03.043.067/0001-00 / SaEid ENGENHaria lTda 
cNPJ: 30.872.184/0001-40
EMPrESa iNaBiliTada:
Solida coNSTrUÇÃo lTda cNPJ: 14.109.263/0001-48
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dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 07 de junho de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 810730
.

coNVÊNio
.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 113/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista – cNPJ 05.105.143/0001-81
objeto: reforma do Prédio do Ginásio de Esportes João Paulo ii, no Muni-
cípio de São Sebastião da Boa Vista, neste Estado.
Vigência: 08/06/2022 a 08/06/2023
Valor Global: r$ 2.450.626,00
dotação orçamentária:
SEdoP: 07.101. 04.811.1499.7659 444042 0101/0301 nota de empenho 
2022NE01376
PrEfEiTUra: 02 06. 27 452 0009 1.005 4.4.90.51.00 15000000 / 
17010000
foro: Belém
data da assinatura: 07/06/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos: Getúlio Brabo de Souza
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810725
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio 30/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de rio Maria – cNPJ 83.334.672/0001-60
objeto do convênio: iluminação em led da avenida rio Maria, no municí-
pio de rio Maria, neste Estado
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 03/06/2022 a 03/06/2023
data da assinatura: 03/06/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810570
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 64/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Juruti – cNPJ 05.257.555/0001-37
oBJETo do coNVÊNio: construção de cinco Microssistemas de abasteci-
mento de água, nas localidades de alemanha, aparecida, cipó, areal iii e 
Miri central, no município de Juruti, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 07/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810705
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 71/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de igarapé açu– cNPJ 05.149.117/0001-55
objeto do convênio: rEforMa, aMPliaÇÃo E rEESTrUTUraÇÃo do TEr-
MiNal rodiViário dE iGaraPÉ-aÇÚ/ESPaÇo Para Micro EMPrEENdE-
dorES, No MUNicÍPio dE iGaraPÉ aÇÚ, NESTE ESTado
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 07/07/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810748
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 37/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de aveiro– cNPJ 04.542.916/0001-24
objeto do convênio: construção de Trapiche no Município de aveiro, neste Estado
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 07/07/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810739
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 46/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Breu Branco– cNPJ 34.626.440/0001-70
objeto do convênio: construção da Praça São cristóvão, no Município de 
Breu Branco, neste Estado

Justificativa: alteração de cláusula do convênio.
data da assinatura: 07/07/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810745
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 21/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Breu Branco– cNPJ 34.626.440/0001-70
objeto do convênio: construção de Praça da Vila Nossa Senhora dos re-
médios, no Município de Breu Branco, neste Estado
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 07/07/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810744
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 16/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Placas – cNPJ 01.611.858/0001-55
oBJETo do coNVÊNio: construção de Quadra Poliesportiva coberta, no 
município de Placas, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 07/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810667
.

diÁria
.

PORTARIA Nº. 0596/2022, DE 03 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 2022/694852, de 02/06/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
oBJETiVo: realizar fiscalização na obra de Urbanização da orla Beira Mar 
da Praia Grande, e conclusão da Pavimentação em cBUQ e drenagem de 
vias urbanas rua 29 de dezembro, no Município de Salvaterra/Pa- contra-
to nº 30/2020.
dESTiNo: Salvaterra/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 06 a 07/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 810584
PORTARIA Nº.0600/2022, DE 06 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 2022/690728, de 02/06/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: carlos andré da Silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na obra de Execução dos Serviços de drenagem 
e Pavimentação asfáltica de vias urbanas em Municípios que integram a 
região do Marajó, no Estado do Pará- lote 01, contrato 034/2022.
dESTiNo: Breves/Portel/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 21 a 24/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 810592
PORTARIA Nº. 0601/2022, DE 06 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
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coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/701229, de 03/06/2022 
– 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: fiscalização na conclusão do Sistema de abastecimento de 
água no Município de São Sebastião da Boa Vista/Pa- contratos 12/2019 
e 101/2021.
dESTiNo: São Sebastião da Boa Vista/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: 810598
PORTARIA Nº. 0606/2022, DE 07 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 2022/701601, de 03/06/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
oBJETiVo: fiscalização na obra de conclusão do Sistema de abastecimento 
de água, referente ao contrato nº 066/2020, no Município de Quatipuru/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Quatipuru/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 14 a 15/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 810634
..

FÉrias
.

Portaria N° 0604/2022, de 07 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 2022/666112, de 30/05/2022 e os 
termos do Memorando nº. 040/2022/diSET/SEdoP, de 30/05/2022.
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, por necessidade de serviço, 30 (trinta) dias de férias 
do servidor alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, matrícula nº. 
5907413/3, ocupante do cargo de diretor; para o período de 01/06/2022 a 
30/06/2022, anteriormente concedida através da PorTaria nº. 0317/2022, 
de 04/04/2022, publicada no doE n° 34.923, de 06/04/2022, Transferidas 
através da PorTaria nº 0457/2022, de 09/05/2022, publicada no doE 
34.968, de 12/05/2022, referente ao período aquisitivo 01/05/2021 a 
30/04/2022.
ii – iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 03/06/2022, 
as férias do servidor acima citado, restando um saldo de 28 dias (vinte e 
oito) dias para serem usufruídos em momento oportuno.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 03/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 810611
.

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra das ProPostas de PreÇos – coNcorreN-
cia PUBLica cP 013/2022– cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para a EXEcUÇÃo dE 20 (ViNTE) MicroSSiSTEMaS dE aBaSTEciMENTo 
dE áGUa – MUNicÍPioS dE SaNTarÉM, alENQUEr, BElTErra, iTaiTUBa, 
PlacaS, PraiNHa No ESTado do Pará.
a comissão Permanente de licitação coNVoca a empresa Habilitada na 
concorrência Pública cP 013/2022, para abertura da Proposta de comer-
cial designada para o dia 10/07/2022 às 10:00 Hs.
liciTaNTE HaBiliTada:
cal coNSTrUTora EirEli cNPJ: 21.620.581/0001-34
Belém-Pa, 07 de junho de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 810701

aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – coNcor-
rÊNcia PÚBLica 07/2022-sedoP
oBJETo: contratação de empresa especializada para a execução de servi-
ços de recapeamento no Município de Santa luzia/Pa, neste Estado.
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:
1ª -  ProVallE ProJEToS E coNSTrUÇÕES ciViS lTda cNPJ: 
03.636.328/0001-97 -   r$ 4.303.398,75
2ª – MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli cNPJ: 26.916.789/0001-85 -  r$ 
5.325.738,50
EMPrESaS dESclaSSificadaS:
USiNa oUro NEGro faBricaÇÃo dE ProdUToS MiNEraiS EirEli cNPJ: 
19.787.591/0001-17
alfa E oMEGa coNSTrUTora E SErEViÇoS EirEli cNPJ: 
31.391.809/0001-15
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa PROVALLE 
ProJEToS E coNSTrUÇÕES ciViS lTda cNPJ: 03.636.328/0001-97 - r$ 
4.303.398,75 (quatro milhões trezentos e três mil trezentos e noventa e 
oito reais e setenta e cinco centavos).
Belém-Pa, 07 de junho de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 810811
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Benedi-
to ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
a)Processo: 2022/244581
b)licitação nº: 008/2022
c)Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica 
d)data da adjudicação: 07/06/2022
e)data da Homologação: 07/06/2022
f)objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPE-
cialiZada Para coNSTrUÇÃo daS PaSSarElaS UrBaNaS dE acESSo À 
Praia do MaÇarico, No MUNicÍPio dE SaliNÓPoliS/Pa
g) Empresa vencedora adjudicada: coNSÓrcio VEr o MaÇarico empre-
sas: rKl coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 12.669.568/0001-89 / coNSTrU-
Tora iMPaX EirEli cNPJ: 10.571.491/0001-84, com o valor total de r$ 
60.444.813,81 (sessenta milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil 
oitocentos e treze reais e oitenta e um centavos).
Belém/Pa, 07 de junho de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 810812
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2016.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, no valor de 
r$184.421,43 (cento e oitenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e um reais e 
quarenta e três centavos), representando um aumento na ordem de 8,896224% 
em relação ao valor inicial do contrato, referente aos períodos de 2020/2021.
data de assinatura: 07/06/2022.
contratada: TcM Serviços de limpeza e conservação ltda, cNPJ: 
06.279.924/0001-55.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 810597
13° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2016.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, no valor de 
r$108.450,08 (cento e oito mil e quatrocentos e cinquenta reais e oito 
centavos), representando um aumento na ordem de 2,050702% em re-
lação ao valor inicial do contrato, referente aos períodos de 2019/2020.
data de assinatura: 07/06/2022.
contratada: TcM Serviços de limpeza e conservação ltda, cNPJ: 
06.279.924/0001-55.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 810607
12° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2016.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, no valor de r$235.459,25 
(duzentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco 
centavos), representando um aumento na ordem de 8,896224% em relação ao 
valor inicial do contrato, referente aos períodos de 2020/2021.
data de assinatura: 07/06/2022.
contratada: TcM Serviços de limpeza e conservação ltda, cNPJ: 
06.279.924/0001-55.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 810603
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13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2016.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, no valor de 
r$54.985,45 (cinquenta e quatro mil e novecentos e oitenta e cinco reais e qua-
renta e cinco centavos), representando um aumento na ordem de 2,050702% 
em relação ao valor inicial do contrato, referente aos períodos de 2019/2020.
data de assinatura: 07/06/2022.
contratada: TcM Serviços de limpeza e conservação ltda, cNPJ: 
06.279.924/0001-55.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 810589
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica e oPeracioNaL, seM eNcar-
GOS FINANCEIROS Nº 01/2022
oBJETo: Estabelecer a mútua cooperação entre os participes visando a con-
tratação de empresa especializada em obras de engenharia para Execução 
dos serviços remanescentes e complementares para conclusão do Sistema 
de captação e reservação de água, na comunidade PaNTaNal, localizado na 
rodovia Transmagueirão, KM 03, s/n, no municipio de Belém/ Pa, consoante 
demonstração de cronograma de atividades do plano de trabalho.
ViGÊNcia: 31.05.2022 a 30.05.2023
Pela coHaB/Pa
orlando reis Pantoja – diretor Presidente
Érico Brandão Pimenta – diretor administrativo e financeiro
Pela Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras Públicas-SEdoP
Benedito ruy Santos cabral - Secretário
data da assinatura: 31.05.2022

Protocolo: 810220
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 465 DE 07 DE JUNHO DE 2022
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
coNSidEraNdo a necessidade de estabelecer a modernização e uniformi-
zação dos fluxos de processos, visando à organização, a economicidade e a 
racionalização das atividades administrativas da Secretaria.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/690140.
rESolVE:
art. 1º. instituir o Manual de fluxogramas de Processos da SEcTET.
Art. 2º. É imprescindível o correto seguimento dos fluxos processuais, ins-
tituídos no manual, assim como o uso dos modelos de documentos que 
constam nos anexos, para o devido deferimento das solicitações.
Art. 3º. Os documentos ficarão acessíveis a todos os servidores da Secre-
taria, mediante drive compartilhado em nuvem.
art. 4º alterações nos procedimentos e/ou documentos instituídos, serão 
comunicadas a todos os setores administrativos, mediante PaE e demais 
canais de comunicação.
art. 5º os processos estarão sujeitos à análise de legalidade pelo Núcleo 
Jurídico e de conformidade pelo controle interno, conforme registrado em 
cada fluxo processual.
Art. 6º. Todas as solicitações que requeiram repasse financeiro devem ser 
previamente autorizadas pelo Titular do Órgão.
art. 7º Todos os processos estão sujeitos à análise de conformidade pelos 
Núcleos Jurídicos e de controle interno.
Art. 8º. Todas as solicitações que requeiram repasse financeiro devem ser 
autorizadas pelo Secretário.
art. 9º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 07 de junho de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 810423
..

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 464 DE 06 DE JUNHO DE 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria nº 239 de 18 de abril de 2022 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/684554;

r E S o l V E:
i- dESiGNar o servidor EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identidade 
funcional nº57213982/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de
desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, 
para responder pelo cargo de Gerente, GEP-daS-011.3, no período de 
01/06/2022 a 30/06/2022, com todas as vantagens inerentes ao cargo, 
durante o impedimento do titular alEXaNdrE TEiXEira NEGrÃo, 
identidade funcional nº 54188797/2, lotado na diretoria de ciência e 
Tecnologia – dcT, que se encontra em gozo de férias, no período acima 
citado, conforme PorTaria nº 294 de 29/04/2022, publicada no doE nº 
34.953 do dia 02/05/2022.
 ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 01/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de junho de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 810223
.

coNtrato
.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2022
Contrato Nº 018/2022
Processo Nº 2022/275855
objeto: o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com 
aquisição de equipamentos, conforme condições, quantidades estimadas e 
exigências estabelecidas neste instrumento, visando atender as necessida-
des da SEcTET, no âmbito das Unidades Escolares situadas no estado do 
Pará e da sua Sede administrativa, atendendo assim o interesse público, 
conforme especificações e condições comerciais constantes da ATA DE RE-
GiSTro dE PrEÇoS n° 027/2021.
Valor total estimado: r$ 40.431.358,15 (quarenta milhões, quatrocentos 
e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos).
as despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão à con-
ta de recursos orçamentários da SEcTET, abaixo descritos:
recursos orçamentários:

FUNcioNaL ProGraMÁtica desPesa FoNte aÇÃo PLaNo iNterNo
48101.12.363.1501.7616 339039 0124008794 270072 101.000.7616c
48101.19.122.1297.8338 339039 0124008794 231131 412.000.8338c

data de assinatura: 07/06/2022
Vigência: 07/06/2022 a 06/06/2023
contratada: rT ambiental Eireli (cNPJ nº 08.697.901/0001-96).
Endereço: av. doutor cincinato cajado Braga, nº 305, Bairro: Novo Eldo-
rado, cEP: 32341.310, contagem/MG.
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 810792
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº DO CONTRATO: 10/2017
Nº DO TERMO ADITIVO: 04
daTa da aSSiNaTUra: 30/05/2022
oBJETo do TErMo adiTiVo: Prorrogar por 12 (doze), a contar de 30/05/2022 
a 29/05/2023 o prazo de vigência do contrato nº 10/2017, atendendo a con-
veniência administrativa da SEcTET, de acordo com o que prevê a cláUSUla 
TErcEira – da ViGÊNcia, ProrroGaÇÃo E rEaJUSTE.
orÇaMENTo:

ProG. de traBaLHo desPesa FoNte aÇÃo PL. iNterNo
48101.19.122.1297.8338 339039 0124008794 232033 4120008338-c

coNTraTado: coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará - coSaNPa (cNPJ: 
04.945.341/0001-90).
ENdErEÇo: aV. Magalhães Barata nº 1201 – São Brás, Belém/Pa.
ordENador: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES

Protocolo: 810651
.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 020/2022 – SECTET / PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
Convênio nº 020/2022
Protocolo: 2021/166546
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo realizar 
ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos necessários ao 
atendimento das demandas sociais e produtivas identificadas de Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica que viabilizem a oferta de vagas em cursos, abrangendo, 
todos os níveis e modalidades definidos em legislação federal, incluindo o ensino 
superior, ensino tecnológico, ensino médio técnico, os itinerários profissionais, cer-
tificação por competência profissional, formação inicial e continuada e qualificação 
profissional no âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado 
Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Intitulado Forma Pará no mu-
nicípio de Salinópolis, região de integração rio caeté, no estado do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefeitura 
Municipal de Salinópolis e garantir em seus orçamentos anuais as obrigações 
estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de Trabalho aprovado, 
âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado Pará 
Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará.
data de assinatura: 06/06/2022
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Período de vigência: 06/06/2022 a 06/06/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e  Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de Salinópolis (cNPJ nº 05.149.166/0001-98)
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, Secretária de Estado.

Protocolo: 810123
eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 031/2022 – SECTET / PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
Convênio nº 031/2022
Protocolo: 2021/534839
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo 
realizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos 
necessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas identifica-
das de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a oferta 
de vagas em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades definidos 
em legislação federal, incluindo o ensino superior, ensino tecnológico, ensi-
no médio técnico, os itinerários profissionais, certificação por competência 
profissional, formação inicial e continuada e qualificação profissional no 
âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado Pará 
Profissional e do Programa Educação Superior – Intitulado Forma Pará no 
município de Bonito, região de integração rio caeté, no estado do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefeitu-
ra Municipal de Bonito e garantir em seus orçamentos anuais as obrigações 
estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de Trabalho aprova-
do, âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado 
Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará.
data de assinatura: 06/06/2022
Período de Vigência: 06/06/2022 a 06/06/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e  Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de Bonito (cNPJ nº 05.149.083/0001-07)
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, Secretária de Estado.

Protocolo: 810699
eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 013/2022 – SECTET / PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
Convênio nº 013/2022
Protocolo: 2021/657806
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo realizar 
ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos necessários ao 
atendimento das demandas sociais e produtivas identificadas de Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica que viabilizem a oferta de vagas em cursos, abrangendo, 
todos os níveis e modalidades definidos em legislação federal, incluindo o ensino 
superior, ensino tecnológico, ensino médio técnico, os itinerários profissionais, cer-
tificação por competência profissional, formação inicial e continuada e qualificação 
profissional no âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado 
Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Intitulado Forma Pará no mu-
nicípio de Ulianópolis, região de integração rio capim, no estado do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefeitura 
Municipal de Ulianópolis e garantir em seus orçamentos anuais as obrigações 
estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de Trabalho aprovado, 
âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado Pará 
Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará.
data de assinatura: 06/06/2022
Período de Vigência: 06/06/2022 a 06/06/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e  Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de Ulianópolis (cNPJ nº 83.334.672/0001-60)
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, Secretária de Estado.

Protocolo: 810757
eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 005/2022 – SECTET / PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
tocaNtiNs
Convênio nº 005/2022
Protocolo: 2020/163063
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo rea-
lizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos ne-
cessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas identificadas de 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a oferta de vagas 
em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades definidos em legis-
lação federal, incluindo o ensino superior, ensino tecnológico, ensino médio 
técnico, os itinerários profissionais, certificação por competência profissional, 
formação inicial e continuada e qualificação profissional no âmbito do Pro-
grama Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado Pará Profissional e do 
Programa Educação Superior – intitulado forma Pará no município de Bom 
Jesus do Tocantins, região de integração carajás, no estado do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefei-
tura Municipal de Bom Jesus do Tocantins e garantir em seus orçamentos 
anuais as obrigações estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano 
de Trabalho aprovado, âmbito do Programa Educação Profissional e Tec-
nológica – Intitulado Pará Profissional e do Programa Educação Superior 
– Titulado forma Pará.
data de assinatura: 06/06/2022
Período de vigência: 06/06/2022 a 06/06/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e  Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins (cNPJ nº 22.938.757/0001-63)
ordenador: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, Secretária de Estado.

Protocolo: 810711

eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 034/2022 – SECTET / PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI
Convênio nº 034/2022
Protocolo: 2021/536788
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo rea-
lizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos ne-
cessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas identificadas de 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a oferta de vagas 
em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades definidos em legis-
lação federal, incluindo o ensino superior, ensino tecnológico, ensino médio 
técnico, os itinerários profissionais, certificação por competência profissional, 
formação inicial e continuada e qualificação profissional no âmbito do Progra-
ma Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado Pará Profissional e do Pro-
grama Educação Superior – intitulado forma Pará no município de cachoeira 
do arari, região de integração Marajó, no estado do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefeitura 
Municipal de cachoeira do arari e garantir em seus orçamentos anuais as 
obrigações estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de Trabalho 
aprovado, âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitula-
do Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará.
data de assinatura: 06/06/2022
Período de Vigência: 06/06/2022 a 06/06/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e  Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de cachoeira do arari (cNPJ nº 04.884.482/0001-40)
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, Secretária de Estado.

Protocolo: 810722
.

oUtras MatÉrias
.

a secretÁria da secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia 
e edUcaÇÃo sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica (sectet), 
No Uso de sUas atriBUiÇÕes resoLVe PUBLicar o resULtado de-
FiNitiVo da etaPa de eNQUadraMeNto das ProPostas do edi-
TAL N° 008/2022 StartUP Pará – MULHER. Processo: 2022/216959.

Visionárias - democratização de saberes 
amazônicos feito por mulheres da amazônia 

Paraense
Joyce cristina cursino 

de abreu ENQUadrada  

Vivá coletivo Maria Santiellas costa 
rodrigues ENQUadrada  

Brechó Sustentável
rosangela alves Bezerra 

de araujo ENQUadrada  

Viva Mais Turismo lea Barbara costa ferreira ENQUadrada  
Plataforma de capacitação e Gestão de 

Profissionais
Josefa Matias de almeida 

filha ENQUadrada  

VaiMENiNa - empreendedorismo digital Natália rita de figueiredo 
friche ENQUadrada  

Vestir Pará Vilma lucia de oliveira ENQUadrada  
arteculi & Tec: Por um empreendedorismo 
juvenil feminino no bairro da Terra firme carolyn Pacheco de aviz ENQUadrada  

casa Tipiti Produções camila Bastos Machado ENQUadrada  

Espaço florescer e crescer Samara Monteiro da Silva NÃo ENQUadrada
Proposta em desacor-

do com o edital

Marketing em rede para Mulheres Empre-
endedoras

ana caroline de assunção 
ribeiro Barral ENQUadrada  

Saborear delícias regionais aNdrEia fErrEira ENQUadrada  
colete salva-vidas de miriti biodegradável Ellen Gaia dias da Silva ENQUadrada  

rede carajás Mulher Empreendedora ivanilde Maria Pereira 
Botelho ENQUadrada  

lúcia ferreira ateliê de costura e cursos
lUcilENE fErrEira dE 

frEiTaS ENQUadrada  

Plataforma digital à Base de Plantas Patricia lima de oliveira ENQUadrada  

Estação 48 - a Parada do Turista de Negócio Jamila Mariana Martins 
da cruz ENQUadrada  

fEcoNSol - feira da Economia Solidária 
Samaúma

JociclEidE MoNTEiro
dUarTE ENQUadrada  

circullare Josiane da fonseca 
ferreira costa ENQUadrada  

afro Kalica digital kaliana ferreira martins ENQUadrada  
capacete de mriti-Seguranca e tecnologia na 

pratica desportiva Samara almeida ferreira ENQUadrada  
 

Salus Yoni- despertar pela yoga carla Quaresma rodrigues ENQUadrada  

4 iNVESTiNG aprendendo a investir
STEPHaNiE SaNTiaGo 

MiraNda ENQUadrada  

Égua do artesanato SalMa loPES doS 
SaNToS ENQUadrada  

Polo do artesanato de altamira - produzindo, 
capacitando e gerando renda com sustentabili-

dade e oportunidade
Josimeire rodrigues 

feitosa ENQUadrada  
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inteligência Emocional Gastronomia luana Souza Bezerra NÃo ENQUadrada

Em desacordo com 
o item

7.2.2 do Edital
automatização de processos e criação de um 
e-commerce para ampliação das vendas dos 

produtos da ariela Baby Moda infantil, a partir 
da aquisição e implementação de um app de 

vendas online (e-commerce) e de um software 
de gestão
financeira.

Maria aParEcida Mar-
TiNS roMPaTo ENQUadrada  

Uso do resíduo do açaí como substrato 
de plantas em sistemas hidropônicos e 

aquapônicos. Joice Onoue Sawamura ENQUadrada  

Tremidão , uma gota da amazônia para um 
experiencia única tatiana sinimbu lima ENQUadrada  

Papel semente: um negócio de impacto 
socioambiental

carla letícia dos reis 
costa ENQUadrada  

amadinhas ateliê ana Maria Silva Queiroz NÃo ENQUadrada

Em desacordo com 
o item

14.11 do Edital_não 
é lattes

GUardiÃS do cacaU: desenvolvendo a 
bioeconomia local através da produção de 

chocolate natural da amazônia Janayna Galvão de araújo ENQUadrada  

Produção de cosméticos ecológicos de plantas 
medicinais como uma forma de Empreendedo-
rismo Sustentável para a valorização e conser-

vação da sociobiodiversidade da região
amazônica.

Evelyn lopes freires ENQUadrada  

Tricotanto Giovanna Maria caetano 
Braga ENQUadrada  

Sistema de Capacitação e Gestão de Profissio-
nais de limpeza

rEGiNa MarGarETE fEr-
rEira fraNco cUiMar ENQUadrada  

Escola itinerante de artesanato Maria Nazides ferreira 
Soares ENQUadrada  

Plataforma alto Valor larissa carreira da cunha ENQUadrada  
Utilização de drones para monitoramento, 

avaliação e inspeção de fachadas de edifícios e 
obras arquitetônicas

KaroliNE daNTaS doS 
SaNToS ENQUadrada  

 

Edtech para Capacitação Profissional de 
Jovens Engenheiros Mayara Gonçalves costa ENQUadrada  

cozinha ohana digital Valéria Nascimento chagas ENQUadrada  

Oficina Delas
Maria de Nazaré amaral Paixao 

cardoso ENQUadrada  

aNTUrio: um olhar amazônico para o de-
senvolvimento de produtos sustentáveis antonia arlete de Sousa ENQUadrada  

cozinha da Maria Help
Maria do Socorro correa dos 

Santos ENQUadrada  

Mulheres Empreendedoras no Beneficia-
mento do cacau KEila SiMoNE ENQUadrada  

festival inovador de Moda em castanhal 
- fiMcaST léia da Silva Trindade ENQUadrada  

Eco da floresta raianda Maria Nunes ENQUadrada  
Beleza da cabeça aos Pés Marinete Vanzeler de castro ENQUadrada  

Produção de embalagem sustentável 
oriunda do amido de

mandioca para uso no mercado de alimen-
tos, restaurantes e serviços de alimentação

Kethelen Hosana andrade Morei-
ra Gonçalves ENQUadrada  

aPP dobem contabilidade - conectando 
contadores e empresas alessandra Gonçalves ENQUadrada  

Nagambi Mariana Vieira da costa Monteiro ENQUadrada  
sabor da floresta adrianaMarialeãoWanzeler ENQUadrada  

convite Box Marília leal da cunha ENQUadrada  
adubo Sustentável Marcia Souza de lima ENQUadrada  

rota do Mel na ilha do combu izete dos Santos costa ENQUadrada  
reuse Eco Melriane lima dos Santos ENQUadrada  

desenvolva&Mentorizse Silene Maria araujo de lima ENQUadrada  
Terra e cidadania lorraine Bezerra de araujo ENQUadrada  

turismo de experiência e a valorização dos 
saberes ribeirinhos Prazeres Quaresma dos Santos ENQUadrada  

aPP ZarPar - passagem barco samuel mendes novaes ENQUadrada  

Projeto conhecendo e valorizando o artista 
canal youtube

franciane Maria Marques da 
costa ENQUadrada  

armarinho de utilidades Elmara cristina Miranda cardoso NÃo ENQUadrada

Proposta em 
desacordo com 

o edital

ilustrações em realidade aumentada amanda Moura da rocha ENQUadrada  
 

docinhos inovados leão
Maria do Socorro leão 

Pereira Goes ENQUadrada  

canoa&cacau Plataforma de Experiência 
ribeirinha Noanny Guimarães Maia ENQUadrada  

criativas embalagens Josiane cristina Souza 
da Silva ENQUadrada  

impulsionadora de Negócios de impacto 
Social para o desenvolvimento do turismo 

gastronômico

carolina do Socorro 
ferreira Magalhães ENQUadrada  

Uso da realidade aumentada como recurso 
de comunicação e Marketing Tulipa Jaana Brasil Vieira ENQUadrada  

Tain’artes Tainá de araújo Silva NÃo ENQUadrada
Proposta em desacor-

do com o edital
o empoderamento feminino frente a indústria 

de hidromel no estado do Pará. ana lídia Zoni ribeiro ENQUadrada  

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 810361
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 145/2022 – GaBiNete, de 06 de Junho de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 30 (trinta) dias de licença Premio, ao servidor 
frEdErico fErNaNdES dE MENdoÇa, id. funcional nº. 5906001/2, ocu-
pante do cargo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, no período de 09/06/2022 
a 08/07/2022, referente ao triênio 01/04/2015 a 31/03/2018.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 06 de Junho de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 810453
.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 144/2022 – GaBiNete, de 06 de Junho de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
rESolVE:
dESiGNar o servidor EliSaNdro riBEiro da coSTa, ocupante do cargo de Téc-
nico em administração e finanças. identidade funcional nº. 5961250/1, para subs-
tituir o servidor MarcElo SaNToS cHaVES, identidade funcional nº. 54186868/3, 
ocupante do cargo de coordenador de Estudos e Pesquisas Econômicas e análise 
conjuntural – cEEac, código GEP – daS – 011.4, no impedimento legal da titular, 
durante o período de gozo de férias, a contar de 04/07/2022 a 02/08/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 06 de Junho de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 810378
.

oUtras MatÉrias
.

FUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos e PesQUisas - FaPesPa
CHAMADA N. º 002/2021 – PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA PARA JO-
VeNs PesQUisadores - PPP- FaPesPa/cNPq
raZÕES: SUBSTiTUiÇÃo dE BolSiSTa Por MoTiVo dE dESiSTÊNcia.
considerando a desistência, devidamente formalizada nos autos, do candidato 
aprovado e classificado PABLO HENRIQUE CARACCIOLO GOMES DE SÁ, DELIBE-
ro pela substituição do mesmo pelo bolsista oSNar oBEdE da SilVa araGÃo.
Belém, 07 de junho de 2022.
deyvison andrey Medrado Gonçalves
Diretor Científico

Protocolo: 810248
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..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de coNtrato teMPorÁrio – seeL
PROCESSO: 2021/398732
ModaLidade de adMissÃo: temporário
oBJETo: contratação de servidores por tempo determinado através dos 
PSS - 004/2022-SEEl
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Esporte e lazer – SEEl
aSSiNaTUra: 07/06/2022
ViGÊNcia: 07/06/2022 a 07/06/2023

coNtra-
to N° coNtratado FUNÇÃo

044/2022 adriEl SaNToS SiQUEira TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE

funcional Programática: 08101.27.122.1297.8339p
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 319004
Pi: 4120008339p
ação: 186475
funcional Programática: 08101.27.331.1297.8311c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339046
Pi: 4120008311c
ação: 232797
funcional Programática: 08101.27.331.1297.8312c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339049
Pi: 4120008312c
ação: 232798
ordENador dE dESPENSa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 810289
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado de Esporte e lazer, Nivan Setubal Noronha, 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 processo nº 2021/866965, 
resolve: HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1.licitação nº: 01/2022
2. Modalidade: concorrência.
3.data da adjudicação: 07/06/2022
4. data da Homologação: 07/06/2022
5. objeto da licitação: contratação de empresa especializada para reforma 
e revitalização do Estádio Maximino Porpino, no município de castanhal-Pa.
6. Empresa vencedora adjudicada: r & a coNSTrUÇÕES lTda, cNPJ: 
83.736.405/0001-10, com o valor global de r$9.278.154,80(nove mi-
lhões, duzentos e setenta e oito mil, cento e cinqüenta e quatro reais e 
oitenta centavos).
Belém (Pa), 7 de junho de 2022.
Nivan Setubal Noronha
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 810244
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONVITE Nº02/2022
com base na documentação acostada nos autos do processo 2022/366408 
e na condição de autoridade competente deste órgão, HoMoloGo o pro-
cesso licitatório coNViTE Nº02/2022, cujo objeto é contração de empresa 
especializada para a aquisição e instalação de academias ao ar livre nos 
municípios de Benevides e oeiras do Pará, tendo como vencedor do pro-
cesso licitatório o licitante W.M. VilHENa PiNTo & cia lTda - ME, cNPJ: 
08.871.507/0001-22, no valor global de r$ 108.410,93 (cento e oito mil, 
quatrocentos e dez reais, noventa e três centavos), nos termos do art. 43 
da lei nº 8.666/93, para que se produza efeitos jurídicos e legais.
Belém (Pa), 7 de junho de 2022.
Nivan Setubal Noronha
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 810535

.

.

aPostiLaMeNto
.

APOSTILAMENTO Nº 01/2022-SEEL
CONTRATO Nº 024/2021-SEEL
PROCESSO Nº 2021/205815
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr 
E a EMPrESa rBMf coMErcio aTacadiSTa dE ProdUToS aliMENTi-
cioS E SErViÇoS EirEli
oBJETo do aPoSTilaMENTo: o objeto do presente Termo apostilamento 
e a modificação  da funcional programática de 8317 para 8322, criada es-
pecialmente para atender as necessidades do Projeto Gol do Brasil.
daTa do aPoSTilaMENTo: 07/06/2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa - SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 810656

APOSTILAMENTO Nº 04/2022-SEEL
CONTRATO Nº 07/2018-SEEL
PROCESSO Nº 2018/9034
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr 
E a EMPrESa EQUaTorial Para diSTriBUidora dE ENErGia S.a.
•OBJETO DO APOSTILAMENTO: O objeto do presente termo de apostila-
mento, consiste no acréscimo ao PErÍodo dE ViGÊNcia do rEfErido 
coNTraTo, acrescentando período de 12 meses de vigência a contar a 
partir do dia 01 de março de 2022 até 01 de março de 2023.
ParáGrafo ÚNico – a vigência do referido contrato será de 01 de março 
de 2022 até 01 de março de 2023.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: artigo 65, § 8°, da lei n° 
8.666/93daTa do aPoSTilaMENTo: 07/06/2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa-SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 810665

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº. 225/2022-SEEL, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
coNcEdEr, 01 (Uma) diária ao servidor NiZoMar GUiMarÃES carNEi-
ro JUNior, matrícula nº 5629179/3, com o objetivo de realizar entrega 
de kits de materiais esportivos aos municípios que participarão da fase 
regional do baixo amazonas da 11° edição do “Jogos abertos do Pará”, no 
município de Santarém – Pa, no dia 03/06/2022.ordenador: Nivan Setubal 
Noronha.

Protocolo: 810653
PORTARIA Nº. 224/2022-SEEL, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
coNcEdEr, 01 e ½ (Uma e meia) diárias as servidoras Márcia dE Mi-
raNda corrÊa, matricula n° 5523150/2 e Maria criSTiNa NUNES Baia, 
matrícula n° 57174286/2, com o objetivo de realizar visita técnica a fim 
de verificar a estrutura física e logística para realização da fase regional do 
Marajó ii dos “Xi Jogos abertos do Pará”, no município de Soure - Pa, de 
07/06 à 08/06/2022.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 810680

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 147/2022-SEEL, 02 DE MAIO DE 2022
coNcEdEr, férias regulamentares, aos servidores abaixo relacionados: 

MatricULa NoMe eXercÍcio Periodo

57204424/ 2 aila loaNa NoGUEira da SilVa 2021-2022 18/07 a 
16/08/2022

317438/ 2 aUGUSTo NaZarENo PESSoa liSBoa 2020-2021 04/07 a 
02/08/2022

7004117/ 1 carloS alBErTo PiEdadE corTiNHaS 2021-2022 15/07 a 
13/08/2022

2015358/ 1 coSMo rodriGUES dE oliVEira 2021/2022 01/07 a 
30/07/2022

57202117/ 1 EWErToN SilVa dE SoUZa 2020/2021 11/07 a 
09/08/2022

54190207/ 3 flaVia loYaNE SaNTiaGo dE SoUSa 2020/2021 18/07 a 
01/08/2022

2015307/ 1 fraNciSco SoarES da SilVa 2021/2022 04/07 a 
02/08/2022

5901961/ 1 JESUS NaZarENo doS SaNToS crUZ 2020/2021 18/07 a 
01/08/2022

57202771/ 2 Joao PErEira da SilVa carMo 2020/2021 04/07 a 
02/08/2022

2015315/ 1 JoSE Maria SilVa dE oliVEira 2021/2021 01/07 a 
30/07/2022

57190527/ 2 lairSoN da cUNHa faro 2020/2021 01/07 a 
10/07/2022

5523150/ 2 Marcia dE MiraNda corrEa 2020/2021 11/07 a 
09/08/2022

54190570/ 2 Márcia criSTiNa da SilVa rEiS 2020/2021 19/07 a 
02/08/2022

57175187/ 2 MicHElE criSTiNa da SilVa VilHENa 2020/2021 11/07 a 
25/07/2022

57234852/ 1 MoNica NaZarE coNcEicao doUrado 2021/2022 25/07 a 
05/08/2022

54185354/ 2 Nairá coiMBra PorTo 2021/2022 11/07 a 
09/08/2022

54194428/ 2 NEY fErrEira fraNca 2020/2021 18/07 a 
16/08/2022

5629179/ 3 NiZoMar GUiMaraES carNEiro JUNior 2020/2021 18/07 a 
16/08/2022

57202041/ 1 PaUlo MarcElo araUJo dE MoraiS 2020/2021 04/07 a 
02/08/2022

2015218/ 1 ValMir MorEira lEal 2021/2022 04/07 a 
02/08/2022

662798/ 3 WilSoN flaVio da SilVa corrEa 2021/2022 04/07 a 
02/08/2022
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57190797/ 3 liaNE loPES da coSTa cHaVES 2020/2021 18/07 a 
01/08/2022

5898730/ 2 lUiS aNToNio MEdEiroS MaciEl 2021/2022 25/07 a 
08/08/2022

5927792/ 3 lUiZ aNdrE MoraES SaNToS JUNior 2021/2021 04/07 a 
23/07/2022

ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.
Protocolo: 810530

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 472/GEPS/SETUR DE 07 DE JUNHO 2022
coNSidEraNdo os termos do processo Nº 2022/699208; coNSidEraNdo 
a PorTaria nº 459/2022, publicada no doE 34.998 de 07/06/2022, que 
concede licença para Tratamento de Saúde a Gerente de recursos Humanos. 
rESolVE: dESiGNar a servidora, EliaNE corrEa dE oliVEira, mat. 
57174228/1, cargo de agente de PorTaria, para responder pela Gerência 
de recursos Humanos, no período de 26/05/2022 à 09/06/2022, durante 
a licença da titular rafaela Suellem de Souza Sanches. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 810708
.

diÁria
.

Portaria N° 473/GePs/setUr de 07 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/708325; rESolVE: conce-
der 4 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor JoSÉ JorBEM araÚJo da 
SilVa, mat. 57230575/2, Motorista. oBJ: conduzir servidores. dESTiNo: 
Marapanim/Pa. PErÍodo: 06 a 10.06.2022. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 810524
Portaria N° 471/GePs/setUr de 07 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/700316; rESolVE: conce-
der 4, ½ (quatro meias) diárias ao servidor JoSÉ JorBEM araÚJo da 
SilVa, mat. 57230575/2, Motorista. oBJ: conduzir servidores. dESTiNo: 
ananindeua/Pa e Benevides/Pa. PErÍodo: 03 á 06.06.2022. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 810512
Portaria N° 475/GePs/setUr de 07 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/545254; rESolVE: conce-
der 7 e ½ (sete e meia) diárias ao servidor alBErT fraNKliN lEal PaN-
ToJa, Mat. 55585601/1, assistente de Gestão em Turismo. oBJ: realizar 
palestra do cadastur e orientação/atendimento aos secretários e prestado-
res de serviço Turístico, dentro da programação do seminário “indicadores 
de Turismo do Pará”. dESTiNo: altamira/Pa. PErÍodo: 12 a 19.06.2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 810531
Portaria N° 474/GePs/setUr de 07 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/701234; rESolVE: conce-
der 2 e ½ (duas e meia) diárias à servidora alESSaNdra PaMPloNa dE 
aZEVEdo, mat. 54197305/3, diretora de Produtos Turísticos. oBJ: Partici-
par como representante da Setur no Road Show Mercado e Evento. DES-
TiNo: Brasília/df. PErÍodo: 06 a 08.06.2022. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 810545
PORTARIA 479/GEPS/SETUR DE 07 DE JUNHO DE 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/682270; rESolVE: con-
ceder 1 e ½ (uma e meia) diária a servidora cláUdia rEGiNa BaSToS 
NEdEr, Mat. 55588571/1, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo. oBJ: 
fiscalização de serviços de manutenção na Praça de alimentação/orla do 
Maçarico, junto com a empresa Executiva Serviços Técnicos Especializados 
ltda. dESTiNo: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 04 a 05.06.2022. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 810581
Portaria 478/GePs/setUr de 07 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/682272; rESolVE: conce-
der 01 e 1/2 (uma e meia) diárias a servidora Márcia do Socorro caM-
PoS MoUra, Mat. 5636655/1, Téc. de Planejamento e Gestão em Turismo. 
oBJ: fiscalização de serviços de manutenção na Praça de alimentação/
orla do Maçarico, junto com a empresa Executiva Serviços Técnicos Es-
pecializados ltda. dESTiNo: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 14 à 15/06/2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 810595
PORTARIA Nº 480/GEPS/SETUR DE 07 DE JUNHO DE 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/708478. rESolVE: conce-
der 1 e ½ (uma e meia) diárias ao servidor roNiValdo MENEZES ViEi-
ra, Mat. 3255514/1, auxiliar de serviços gerais. oBJ: conduzir servidores. 
dESTiNo: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 14 a 15.06.2022. ordENador: aN-
dErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 810609

PORTARIA Nº 481/GEPS/SETUR DE 07 DE JUNHO DE 2022
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/700110; rESolVE: con-
ceder 2 ½ (duas e meia) diárias ao servidor JacHoNS Valdo da SilVa 
TaVarES, Mat. 54188798/ 5, Ger. de Turismo de Negócios, Eventos e in-
centivos. OBJ: Participar, como representante da Setur no Road Show Mer-
cado e Evento. dESTiNo: Belo Horizonte/MG. PErÍodo: 13 a 15.06.2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 810735
Portaria 477/GePs/setUr de 07 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/700753; rESolVE: conce-
der 2 e 1/2 (duas e meia) diárias à servidora iVoNE MiTSUSUKo YoSHi-
MarU cUNHa, Mat. 5904512/2, Secretária adjunta. oBJ: Visita técnica 
e arraial dos caetes 2022. dESTiNo: Bragança /Pará. PErÍodo: 03 a 
05.06.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 810636

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 476/GEPS/SETUR DE 07 DE JUNHO DE 2022
dESiGNaÇÃo dE coMiSSÃo dE fiScaliZaÇÃo
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a PorTaria conjunta 
nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos 
na administração pública; coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 
452612/2022. RESOLVE: I – DESIGNAR a Comissão de fiscalização do 
contrato administrativo Nº 17/2022, celebrado entre o Estado do Pará, 
através da Secretaria de Estado de Turismo – SETUr e a orGaNiZaÇÃo 
Social Pará 2000, composta pelos servidores abaixo descritos:

NoMe MatricULa carGo FUNÇÃo Na coMissÃo

alESSaNdra PaMPloNa dE aZEVEdo 54197305//3 dirEToria dE ProdUToS 
TUriSTicoS fiScal

rafaEla SUEllEM dE SoUZa SaNcHES 5960862/ 1 GEr. dE rEcUrSoS HUMaNoS fiScal
VicTor loPES dE SoUZa 5955929/ 2 coord. dE MarKETiNG fiScal

ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE
Protocolo: 810557

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 290/2022/GGP/DPG, DE 03 DE JUNHo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo art. 8º, Viii, da lei nº 54/2006; 
considerando a decisão judicial proferida nos autos do Mandado de 
Segurança nº 0826117-32.2022.8.14.0301, em trâmite na 2ª Vara 
de fazenda de Belém/Pa, com vistas a dar cumprimento provisório à 
determinação, rESolVE: art. 1º Suspender, sub judice, os efeitos da 
PorTaria nº 106/2022/GGP/dPG, de 11/03/2022, que desligou Maria 
ZENEidE MacHado dE alMEida GaMa dos quadros da defensoria Pública 
do Estado do Pará, com a consequente reinclusão na folha de pagamentos 
da defensoria Pública do Estado; art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/06/2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 810282
PORTARIA Nº 298/2022/GAB/DPG, DE 02 DE JUNHO DE 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/586256; rESolVE:
liBErar a defensora Pública VaNESSa SaNToS aZEVEdo araÚJo, para 
participar do iX Encontro Nacional de Execução Penal, que será realizado 
pela defensoria Pública do Estado da Paraíba e instituto Brasileiro de Exe-
cução Penal, na cidade de João Pessoa/PB, com prejuízo de suas funções 
junto a 13ª defensoria Pública de defesa em Execução Penal,  no período 
de 12/06/2022 a 16/06/2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 810380
PORTARIA Nº 38/2022/GAB/DPG, DE 07 DE JUNHO DE 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; tendo em vista os termos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/612221; rESolVE:
art. 1° dESiGNar a defensora Pública PaUla cUNHa da SilVa dENadai, 
14ª defensoria Pública da família, id. funcional nº 55588715, para atuar 
nos autos do Processo nº 0850410-71.2019.814.0301, com trâmite na 1ª 
Vara de família da capital.
art. 2° Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 810376
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PORTARIA Nº 282/2022/GGP/DPG/03/06/2022. 
a Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
delegadas pelo art. 1º, Viii, da PorTaria nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 
de julho de 2020 e pelo art. 9º. V, da lei complementar nº 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o disposto no artigo 7º, § 4º da resolução 
cSdP nº 299, de 07 de fevereiro de 2022, a qual dispõe sobre a realização 
de Plantão no âmbito da defensoria Pública, alterada pela resolução cSdP 
nº 300, de 21 de fevereiro de 2022; considerando a PorTaria nº 21/2022, 
de 23 de março de 2022, a qual organiza e normatiza o pagamento do 
plantão defensorial aos membros defensoria Pública do Pará; rESolVE:
conceder diária de plantão defensorial aos defensores abaixo relacionados 
em razão da realização de Plantão:

NoMe Mat. QUaNt. PerÍodo do PaNtÃo PAE Nº

alEXaNdrE MarTiNS BaSToS 51855739 08 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 
24/04/2022 2022/551248

aNa alicE NEVES caldaS fiGUEirEdo 80845837 02 26 e 27/02/2022 2022/697855

aNa laUra MacEdo Sá 80845770 06 23, 24, e 30/04/2022; 01, 07 
e 08/05/2022 2022/551248

aNÍBal fErNaNdES QUiNTElla JÚNior 54187254 02 30/04/2022; 01/05/2022 2022/697855

aNdErSoN da SilVa PErEira 55588707 02 12 e 13/03/2022 2022/406498

aNdrÉa BarrETo ricarTE dE oliVEi-
ra fariaS 55588705 02 19 e 20/02/2022 2022/210903

aNdrEia MacEdo BarrETo 5895996 02 14 e 15/05/2022 2022/662837

BrUNo BraGa caValcaNTE 57176475 02 02 e 03/04/2022 2022/697855

BrUNo SilVa NUNES dE MoraES 55589084 02 07 e 08/05/2022 2022/697855

carloS EdUardo BarroS da SilVa 55589065 02 02 e 03/04/2022 2022/697855

cáSSio BiTar VaScoNcEloS 5895998 02 09 e 10/04/2022 2022/443974

daNiEla MarTiNS MacHado 57188107 02 14 e 15/05/2022 2022/697855

dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo 
ElUaN 57227857 02 09 e 10/04/2022 2022/591958

EdGar MorEira alaMar 55588692 08
22 e 23/01/2022; 10 e 

21/04/2022; 14, 15, 21 e 
28/05/2022; 04/06/2022

2022/523858
2022/594550
2022/629063
2022/690263
2022/645558

EliaNa Socorro SaNToS VaScoN-
cEloS 3084868 02 09 e 10/04/2022 2022/444656

EloiZio cordEiro TaVEira dE SoUZa 5896000 02 14 e 15/05/2022 2022/662837

fáBio PirES NaMEKaTa 55588709 02 16 e 17/04/2022 2022/460923

fElÍcia MarQUES fiÚZa NUNES 55588700 03 10/04/2022;
21 e 22/05/2022

2022/437725
2022/697855

floriaNo BarBoSa JÚNior 55589071 02 23 e 24/04/2022 2022/491233

fraNcEliNo ElEUTErio da SilVa 5895962 02 02 e 03/04/2022 2022/591958

fraNciSco roBÉrio caValcaNTE 
PiNHEiro filHo 57233819 02 14 e 15/05/2022 2022/697855

GEorGE aUGUSTo dE aGUiar SoUZa 5895989 04 26 e 27/02/2022; 14 e 
15/05/2022 2022/662837

JacQUEliNE BaSToS loUrEiro 5895994 08 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 
24/04/2022 2022/551248

JoSÉ aNiJar fraGoSo rEi 55588719 02 07 e 08/05/2022 2022/697855

lEoNardo caBral JaciNTo 5890175 06 23, 24, e 30/04/2022; 01, 07 
e 08/05/2022 2022/551248

lUciaNa Tarcila ViEira GUEdES 57188160 02 02 e 03/04/2022 2022/413710

lUiS carloS liMa da crUZ filHo 57234665 08 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 
24/04/2022 2022/551248

lUiS MarcElo MacEdo dE SoUZa 5938970 04 14, 15, 16 e 17/04/2022 2022/591958

Maria dE BElÉM BaTiSTa PErEira 3085147 08 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 
24/04/2022 2022/551248

MaYaNa BarroS JorGE JoÃo 5931565 04 27/02/2022; 12/03/2022; 14 
e 15/05/2022 2022/662837

rEGiNaldo TaVEira riBEiro 55589623 06 26 e 27/02/2022; 21, 22, 23 
e 24/04/2022 2022/591958

rilKEr MiKElSoN dE oliVEira ViaNa 5895993 02 30/04/2022; 01/05/2022 2022/591958

rodriGo SoUZa da SilVa 5935437 02 09 e 10/04/2022 2022/591958

roSÂNGEla laZZariN 80845858 02 30/04/2022; 01/05/2022 2022/697855

roSEMarY doS rEiS SilVa 5110610 01 10/04/2022 2022/437725

roSSaNa ParENTE SoUZa 55588714 06 23, 24, e 30/04/2022; 01, 07 
e 08/05/2022 2022/551248

roSSiVaGNEr SaNTaNa doS SaNToS 55589163 04 02, 03 e 
30/04/2022;01/05/2022 2022/591958

VaNESSa SaNToS aZEVEdo araÚJo 57191049 02 14 e 15/04/2022 2022/467310

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 810358

PORTARIA Nº 283/2022/GGP/DPG/07/06/2022. 
a Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
delegadas pelo art. 1º, Viii, da PorTaria nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 
de julho de 2020 e pelo art. 9º. V, da lei complementar nº 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando a PorTaria nº 22/2022, de 23 de março 
de 2022, a qual organiza e normatiza o pagamento do plantão defensorial 
aos servidores da defensoria Pública do Pará; rESolVE:
conceder diária de plantão defensorial aos servidores abaixo relacionados 
em razão da realização de Plantão:

NoMe MatrÍcULa QUaNt. PerÍodo do PLaNtÃo PAE Nº

adriaNa NUNES NaSciMENTo 5926317 04 02, 03, 21 e 22/04/2022 2022/487616
2022/551248

alaN dElSo da SilVa cordEiro 57196777 12
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

allaYNE PErEira dE aNdradE 5945975 02 09 e 10/04/2022 2022/591958

alMiNo alBUÉS GoNÇalVES NETo 5959702 03 03/04/2022;
20 e 21/05/2022

2022/551248
2022/661739

aMBrÓSio oliVEira dE JESUS 5125847 02 09 e 10/04/2022 2022/551248
aNa caroliNa loBo corrÊa 5917422 02 26/02/2022; 21/05/2022 2022/629249

aNa cláUdia cardoSo dUarTE 57201141 12
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

aNa do Socorro NUNES MoUra 
JaTENE SoUSa 33138 02 23 e 30/04/2022 2022/551248

aNGEla aParEcida SPaK dUarTE 5944231 02 30/04/2022; 01/05/2022 2022/662837
aNToNia cláUdia SoarES lEÃo 

doS SaNToS 5723667 01 28/05/2022 2022/685923

aNToNia Maria dE frEiTaS 
BraNdÃo 2048493 16

02, 03, 14, 15, 16, 17, 21, 
22, 23, 24 e 30/04/2022;

01, 07, 08, 21 e 
22/05/2022

 2022/551248
 2022/591958
2022/662837

aNToNio Marcio cardoSo 
GoUVEa 57203877 02 30/04/2022; 01/05/2022 2022/662837

aNNE MicHEllE corrEa dE SoUZa 57213648 09
15, 17, 21, 22 e 

31/03/2022; 02/04/2022;
05, 12 e 16/05/2022

2022/438801
2022/551248
2022/616739

arlETE doS SaNToS QUarESMa 5049920 02 30/04/2022; 01/05/2022 2022/551248

carMEM lÚcia loPES dE SoUZa 392235 08 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 
e 24/04/2022 2022/551248

caroliNE coElHo doS SaNToS 5940980 02 19 e 20/03/2022 2022/698494
cÉlio JÚNior da SilVa GUiMarÃES 5900062 04 02, 03, 09 e 10/04/2022 2022/551248

cHaiSiEllEN aNNE da SilVa 
oliVEira 57200786 10

14, 15, 16, 17, 21, 22, 
23,24 e 30/04/2022; 

01/05/2022
2022/551248

cÍcEro loPES PErEira BEr-
NardiNo 3280543 08

14, 15, 16, 17, e 
30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

clEBEr PaiVa coElHo 57211712 12
02, 03, 09, 10, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

clEVErSoN NoNaTo BriTo 
BarrEiroS 5324041 14

02, 03, 14, 15, 16, 17, 21, 
22, 23, 24 e 30/04/2022; 

01, 07 e 08/05/2022
2022/551248

cliVEr rEiS BaraTa 54187789 13
02, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 
23, 24 e 30/04/2022; 01, 

07 e 08/05/2022
2022/551248

daYSE HElENa dE SoUSa fi-
GUEirEdo 57214402 04 02, 03, 09 e 10/04/2022 2022/551248

daNdara BriTo fiGUEirEdo 5906663 10
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 

e 24/04/2022;
14 e 15/05/2022

2022/551248
2022/698494

dEiSiaNE XaViEr orTiZ 5964306 03 22 e 23/04/2022; 
01/05/2022 2022/591958

dENilSoN da SilVa rodriGUES 5964873 11
03, 09, 10, 21, 22, 23, 24 
e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

diEGo JoSÉ BarroS 57201700 12
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

EdilSoN SaNToS SilVa 5129192 12
02, 03, 09, 10, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

EdiNaldo TENÓrio dE frEiTaS 57234526 06 21, 22, 23, 24 e 
30/04/2022; 01/05/2022 2022/551248

EdiValdo aNToNio MaGalHÃES 
NaSciMENTo 5955771 01 02/04/2022 2022/551248

EdNa Maria fErrEira GoUVEa 466964 06 21, 22, 23, 24 e 
30/04/2022; 01/05/2022 2022/551248
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EdSoN MiraNda rodriGUES 345873 14
09, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 
22, 23, 24 e 30/04/2022; 

01, 07 e 08/05/2022
2022/551248

EliNaldo oliVEira dE liMa 5927307 14
02, 03, 14, 15, 16, 17, 21, 
22, 23, 24 e 30/04/2022; 

01, 07 e 08/05/2022
2022/551248

EliToN rafaEl liMa doS SaNToS 5964878 14
03, 09, 14, 15, 16, 17, 21, 
22, 23, 24 e 30/04/2022; 

01, 07 e 08/05/2022
2022/551248

EliVar loBo alVES 57211744 06 21, 22, 23, 24 e 
30/04/2022; 01/05/2022  

Eric coSTa MarTiNS 57207074 02 09 e 10/04/2022 2022/551248
fáBio caMPoS rEiS 57190520 02 07 e 08/05/2022 2022/698494

fáBio da SilVa alMEida 57234555 02 09 e 10/04/2022 2022/551248

fáBio JoSÉ da SilVa MacHado 54197217 13
02, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 
23, 24 e 30/04/2022; 01, 

07 e 08/05/2022
2022/551248

fladilSoN da coSTa NoBrE 
JÚNior 5915816 02 28 e 29/05/2022 2022/698494

GaBriElla dE cáSSia da SilVa 
aNSElMo 5926308 10

14, 15, 16 e 17/04/2022;
23, 24 e 30/04/2022; 01, 

07 e 08/05/2022

2022/460018
2022/551248

GEYZi KaTariNa carNEiro 
SaMPaio 5947469 06 21, 22, 23 e 24/04/2022;

30/04/2022; 01/05/2022
2022/490252
2022/551248

HÉlio da SilVa SaNToS JÚNior 5964875 15

02, 09, 10, 14, 15, 16, 
17, 21, 22, 23, 24 e 

30/04/2022; 01, 07 e 
08/05/2022

2022/551248

HENdrYcK aYaN BraZ raMoS 5937750 02 14 e 15/05/2022 2022/698494

HidElfraN oliVEira alVES 57201688 12
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

iGor lUÍS GoNÇalVES E SilVa 57234575 05 03, 09, 10 e 30/04/2022; 
01/05/2022 2022/551248

iNGrid faVacHo doS SaNToS 5935884 01 01/05/2022 2022/591958
iNGrid loPES fariaS 7565395 02 15 e 16/04/2022 2022/463050

iracEMY rodriGUES coSTa 3154556 02 19/03/2022; 21/05/2022 2022/629249
iriS HElENa PaES E SilVa 5897828 04 02, 03, 09 e 10/04/2022 2022/551248

iSaBElla criSTiNa daMaScENo 
rETTo 5958979 01 02/04/2022 2022/551248

iSaUra rafaElla BEMErGUi doS 
SaNToS 5934617 02 09 e 10/04/2022 2022/469946

JaYlSoN PErEira diGEr 57234529 03 26/02/2022; 19/03/2022; 
21/05/2022 2022/629249

JEaNN ricardo da coSTa BaHia 5900703 02 02 e 03/04/2022 2022/551248
JESSYca PaTrYcia da cUNHa 

carValHo 5959017 01 03/04/2022 2022/551248

JoÃo PaUlo coSTa doS SaNToS 5007232 07 02, 09, 10, 22, 23 e 
30/04/2022; 01/05/2022 2022/551248

JoSÉ adaUMir arrUda da SilVa 55589075 02 14 e 15/05/2022 2022/632200

JoSÉ alcioNE cordEiro dE SoUZa 57202467 12
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

JoSÉ coUTiNHo da SilVa 5897879 01 03/04/2022 2022/551248
JoSÉ EdMar daNTaS SilVEira 

filHo 5943308 02 21 e 22/05/2022 2022/662837

JoSElMa BarBoSa cUNHa 57211475 13

15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 
24 e 31/03/2022;

11, 12 e 13/05/2022
30/04/2022

2022/438801
2022/616739
2022/551248

JoSÉ Maria doS SaNToS lEiTE 57211801 02 09 e 10/04/2022 2022/551248
JoSENilda Maria fErrEira 

dEZiNcoUrT 3155757 06 26 e 27/02/2022;
09, 10, 21 e 22/04/2022

2022/591958
2022/662837

JUcEMir SiQUEira da SilVa 32549 08
02, 03, 23, 24 e 

30/04/2022; 01, 07 e 
08/05/2022

2022/551248

JUliaNa dE JESUS QUEiroZ 
PicaNÇo 54191702 02 02 e 03/04/2022 2022/551248

laiSE Maria riBEiro MESQUiTa 
SaNToS 55588962 01 21/05/2022 2022/629249

lariSSa coNcEiÇÃo caMPoS da 
SilVa SalES 5933948 06

19 e 20/03/2022; 14 e 
15/04/2022;

07 e 08/05/2022
2022/591958

laUro JoSÉ NaSciMENTo SPiNElli 55587676 01 21/05/2022 2022/629249

lEaNdro MElÉM dE fiGUEirEdo 55588666 04 22, 23 e 30/04/2022; 
01/05/2022 2022/551248

lETicia SaraiVa MarTiNS 5925806 02 21 e 22/04/2022 2022/488752

lia dE SoUZa MarTiNS 5944246 06 23, 24 e 30/04/2022; 01, 
07 e 08/05/2022 2022/551248

liNdEMBErG doS SaNToS 
GUiMarÃES 3254143 08 09, 10, 21, 22, 23, 24 e 

30/04/2022; 01/05/2022 2022/551248

liNdoMar PErEira da SilVa 57201685 08
21, 22, 23, 24 e 

30/04/2022; 01, 07 e 
08/05/2022

2022/551248

lUÃ Baia fErrEira 5916924 03 19/03/2022; 10/04/2022; 
21/05/2022 2022/629249

lUaNa caNTaNHEdE BEZErra 
da SilVa 5925634 01 21/05/2022 2022/629249

lUcilENE PaiVa da coSTa 57208949 02 28/05/2022; 04/06/2022 2022/685923
2022/645558

lUÍS carloS dE alMEida ro-
driGUES 57211823 07 02, 21, 22, 23, 24 e 

30/04/2022; 01/05/2022 2022/551248

lUiZ carloS MorEira fariaS 
JÚNior 57227037 10

02, 03, 09, 10, 21, 22, 
23, 24 e 30/04/2022; 

01/05/2022
2022/551248

lUiZ odilSoN olEGário da lUZ 760404 15

03, 09, 10, 14, 15, 16, 
17, 21, 22, 23, 24 e 

30/04/2022; 01, 07 e 
08/05/2022

2022/551248

lUiZE rUSSo raMoS 5894393 02 23 e 24/04/2022 2022/490233
MarcElo coElHo do aMaral 

PiNHEiro SEGUNdo 5954466 07 03, 23, 24 e 30/04/2022; 
01, 07 e 08/05/2022 2022/551248

MarcElo fUrTado PaNToJa 5908568 03
12 e 19/03/2022; 

21/05/2022
2022/629249

 

MarcElo doS SaNToS GaMBoa 57211830 08
21, 22, 23, 24 e 

30/04/2022; 01, 07 e 
08/05/2022

2022/551248

MarcoS aNToNio raBElo 
BarBoSa 57194070 02 09 e 10/04/2022 2022/436521

MarcUS ViNiciUS alMEida 
caMPBEll 57202564 06 21, 22, 23, 24 e 

30/04/2022; 01/05/2022 2022/551248

Maria liMa SaNToS SENa 57201133 01 03/04/2022 2022/551248

Maria NorMa PErEira PiMENTEl 5927378 12
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

Maria raiMUNda SaNTaNa doS 
SaNToS 3152758 12

14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

Maria rEGiNa lEÃo da SilVa 57211848 03 31/03/2022;
05 e 06/05/2022

2022/438801
2022/616739

Maria VilMa dE SoUSa araÚJo 5152909 12
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

MariaNa STHEl fraNciSQUETo 57201223 04 02, 03, 30/04/2022; 01 e 
21/05/2022

2022/551248
2022/629249

MaUro BarBoSa dE liMa 3255158 08
21, 22, 23, 24 e 

30/04/2022; 01, 07 e 
08/05/2022

2022/551248

MaUricio daVid caSTro da SilVa 57229494 04 14 e 15/04/2022; 07 e 
08/05/2022 2022/591958

MaXiMiaNo SoUTo aMado NETo 55585587 02 09 e 10/04/2022 2022/551248
MiKHail lENoir SoUSa doS 

SaNToS 5930431 02 09 e 10/04/2022 2022/436100

NaTália SaNToS raMÔa fariaS 5963889 03 12 e 19/03/2022; 
21/05/2022 2022/629249

NorMa MiraNda BarBoSa 5573858 03 04 e 05/03/2022; 
10/04/2022 2022/628699

NYcolE doS SaNToS MacHado 
faraco 5955852 04 21, 22, 23 e 24/04/2022 2022/591958

orlaNdo GUilHErME raMoS dE 
fiGUEirEdo 5898364 04 26 e 27/02/2022;

21 e 22/05/2022
2022/385967
2022/698494

oZaEl cordEiro BaTiSTa 5965817 02 09 e 10/04/2022 2022/551248
PaTricK dE SoUZa carValHo 57205330 02 30/04/2022; 01/05/2022 2022/551248

PaUlo afoNSo dE liMa lHaMaS 28770 12
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

PriScila lorEdaNa fiGUEirEdo 
coUTiNHo PErEira 57201693 01 02/04/2022 2022/551248

rafaElla SoUSa daMaScENo 57214027 02 02 e 30/04/2022 2022/551248

raiMUNdo dE JESUS doS SaNToS 
SoUZa 57211889 03 23 e 30/04/2022; 

01/05/2022 2022/551248

raiMUNdo NoNaTo fErrEira 
JaNaU 3205215 01 06/04/2022 2022/645558

raNiErE Mafra GUiMarÃES 57195309 12
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248
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rEiKo SaYUri YoKoSaWa carNEi-
ro SilVa 5931714 10

02, 03, 09, 10, 21, 22, 
23, 24 e 30/04/2022; 

01/05/2022
2022/551248

rENaTa dE cáSSia BriTo fi-
GUEirEdo 5930428 01 03/04/2022 2022/551248

rENaTo EddEr SilVa SoUSa 57201720 02 14 e 15/04/2022 2022/469567

riZoMar daNiEl caSTro 3084272 05 03, 21, 22, 23 e 
24/04/2022 2022/591958

roBErTo Eric SEaBra dE SoUZa 57175800 15
02, 03, 15, 16, 17, 18, 21, 
22, 23, 24 e 31/03/2022;
05, 10, 11 e 12/05/2022

2022/438801
2022/551248
2022/616739

rodriGo aYaN da SilVa 57190982 04 22 e 23/01/2022; 14 e 
15/05/2022 2022/632360

rodriGo SilVa MarQUES 55590225 01 20/05/2022 2022/661739

roGÉrio da SilVa PErEira 5890906 06 21, 22, 23, 24 e 
30/04/2022; 01/05/2022 2022/551248

roSa Maria carValHo BENTES 57202067 14
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07, 

08, 28 e 29/05/2022

2022/551248
2022/698494

roSElENE Maria loPES dE BarroS 3083276 12
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

roSiaNE coSTa doS rEiS E SilVa 57212477 02 21 e 22/04/2022 2022/591958
SaMUEl cardoSo NUNES 

cordEiro 5955833 02 09 e 10/04/2022 2022/591958

SaMUEl PErEira MiraNda JÚNior 54188857 10
09, 10, 21, 22, 23, 24 

e 30/04/2022; 01, 07 e 
08/05/2022

2022/551248

SaraH BErNadETH cUNHa SErrÃo 5964307 06 23, 24 e 30/04/2022; 01, 
07 e 08/05/2022 2022/551248

SÉrGio aNdrÉ GoNZalEZ GoMES 57201786 10
02, 03, 09, 10, 23, 24 

e 30/04/2022; 01, 07 e 
08/05/2022

2022/551248

SHaiaNE SilVa dE frEiTaS 5925179 06 21, 22, 23 e 24/04/2022;
07 e 08/05/2022 2022/591958

SilVia Maria PErEira dE oliVEira 57188261 04 23 e 24/04/2022;
14 e 15/05/2022

2022/591958
2022/662837

STElla Maria loBaTo SilVa 
carValHo 5141265 03 28/02/2022; 01 e 

02/03/2022 2022/698494

TaTiaNa MacHado PiNTo MaciEl 57205343 12
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24 e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022

2022/551248
2022/662837

ViToria XaViEr da coSTa 5919029 02 14 e 15/04/2022 2022/591958

WadY cHaroNE NETo 57211857 03 23 e 30/04/2022; 
01/05/2022 2022/551248

WaGNEr rÔMUlo PiNHo dE SoUZa 5891519 07 23, 24 e 30/04/2022; 01, 
07, 08 e 21/05/2022

2022/551248
2022/629249

WaldiNEia da SilVa MoraES 6010806 01 28/05/2022 2022/685923

Waldir JoSÉ coSTa doS SaNToS 57211853 08 02, 03, 21, 22, 23, 24 e 
30/04/2022; 01/05/2022 2022/551248

WalENa PErEira WaNdErlEY 54189035 01 03/04/2022 2022/551248

WElliNGToN raiMUNdo TaVarES 
da SilVa 54190627 10

09, 10, 21, 22, 23, 24 
e 30/04/2022; 01, 07 e 

08/05/2022
2022/551248

YaNca dE cáSSia loPES SalES 5916805 02 28/05/2022; 04/06/2022 2022/685923
2022/645558

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 810359
PORTARIA Nº 37/2022/GAB/DPG, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o Edital nº 06/2022/dESiGNaÇÃo/
dP/Pa; tendo em vista os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/661257; rESolVE:
art. 1° dESiGNar o defensor Público WalBErT PaNToJa dE BriTo id. 
funcional nº 57174392, para ocupar a 1ª defensora Pública cível/criminal 
de Mosqueiro, com efeitos a contar de cinco dias úteis a partir da data da 
publicação.
art. 2° revoga-se o art. 2° da PorTaria nº 556/2021/GaB/dPG, 18 dE 
NoVEMBro dE 2021, publicada no dia 23 de novembro de 2021, doE nº 34.773.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 810685

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº 307/2022/GGP/DPG, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
considerando o Processo nº. 2022/508467. rESolVE: Por motivo de 
incorreção. ATO: Retificar o nome e Id Funcional da Defensora Pública 
na coletiva de licença Prêmio de fraNciara lEMoS rEll, id funcional 
55587528/ 2, concedidas pela PorTaria nº 199/22-dPG, de 27/04/2022, 
publicada no doe nº 34.953, de 02/05/2022, nos termos seguintes:
onde se lê: fraNciara PErEira lEMoS da SilVa, id funcional: 
55589094/ 1;
Leia-se: fraNciara lEMoS rEll, id funcional: 55587528/ 2.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 810288
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

PORTARIA Nº 299/2022-GGP/DPG DE 06/06/2022.
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 Processo nº 2022/560172 - dEfPUB- dE 
09/05/2022; rESolVE: conceder conforme laudo Médico nº 90643, li-
cença para tratamento de Saúde à defensora Pública daiaNE liMa doS 
SaNToS, matrícula nº. 5861144, no período de 18/04/2022 a 31/05/2022, 
de acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHE-
Ta fUrTado BElÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 810189
PORTARIA Nº 301/2022-GGP/DPG DE 06/06/2022.
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 Processo nº 2022/371681 - dEfPUB- dE 
29/03/2022; rESolVE: conceder conforme laudo Médico nº 90639, li-
cença para tratamento de Saúde ao Servidor Público iVal dE aNdradE 
PicaNco JUNior, matrícula nº. 5184436, no período de 25/03/2022 a 
11/04/2022, de acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do 
Estado do Pará.

Protocolo: 810196
PORTARIA Nº 300/2022-GGP/DPG DE 06/06/2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro 
de 2006; considerando Processo nº 2022/700071 - dEfPUB- dE 03/06/2022; 
rESolVE: conceder conforme laudo Médico nº 90573, licença para trata-
mento de Saúde à defensora Pública HEliaNa dENiSE da SilVa SENa, ma-
trícula nº. 3085287, no período de 06/04/2022 a 03/08/2022, de acordo com 
o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM 
diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 810193
PORTARIA Nº 304/2022-GGP/DPG DE 06/06/2022.
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 Processo nº 2022/700071 - dEfPUB- dE 
03/06/2022; rESolVE: conceder conforme laudo Médico nº 89861, li-
cença para tratamento de Saúde à Servidora pública Marilia aNGEliN 
SErTao, matrícula nº. 5559758, no período de 08/04/2022 a 05/08/2022, 
de acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHE-
Ta fUrTado BElÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 810214
PORTARIA Nº 302/2022-GGP/DPG DE 06/06/2022.
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 Processo nº 2022/459788 - dEfPUB- dE 
18/04/2022; rESolVE: conceder conforme laudo Médico nº 89860, licen-
ça para tratamento de Saúde à defensora Pública JaNicE coSTa da SilVa, 
matrícula nº. 55588718, no período de 01/04/2022 a 14/ 06/2022, de 
acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 810202
PORTARIA Nº 303/2022-GGP/DPG DE 06/06/2022.
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 Processo nº 2022/389906 - dEfPUB- dE 
01/04/2022; rESolVE: conceder conforme laudo Médico nº 90611, li-
cença para tratamento de Saúde à Servidora pública JENa dE JESUS JoSE 
fariaS, matrícula nº. 5013607, no período de 22/03/2022 a 09/07/2022, 
de acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHE-
Ta fUrTado BElÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 810205
.

errata
.

rePUBLicaÇÃo Por iNcorreÇÃo
2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 011/2021
PROCESSO N.º 2020/1048153
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa PorTo SEGUro coMPaNHia dE SE-
GUroS GEraiS, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 61.198.164/0001-60.
oBJETo: constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa 
ao contrato inicial com acréscimo relativo à inclusão de mais 02 (dois) 
veículos da marca: GENEral MoTorS, ModElo: SPiN, com fundamento 
no art. 65, i, b, c/c o art. 58, i, da lei nº 8.666/93, conforme previsto na 
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cláusula décima Quinta do contrato original. o contrato ora aditado teve 
o valor acrescido em r$ 3.719,25 (três mil, setecentos e dezenove reais e 
vinte e cinco 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 contratual resultará na alteração no valor global do 
contrato, passando para r$ 18.596,25 (dezoito mil, quinhentos e noventa 
e seis reais e vinte e cinco centavos).
 daTa aSSiNaTUra: 31/05/2022. doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa/
Projeto/atividade: 03.122.1447.8458; Natureza de despesa: 339039; fon-
te: 0101; Plano interno (Pi): 1050008458c; Gp Pará: 273602; foro: Jus-
tiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEiS da coNTraTada: roBErTo dE SoUZa diaS cPf/
Mf: 115.838.468-83. NEidE oliVEira SoUZa cPf/Mf: 205.408.568-
51. EdUardo dE oliVEira cPf/Mf: 023.080.959-62. roQUE aNToNio 
TroNdi JUNior cPf/Mf: 325.150.918-73. lUcia MoNiZ liBorio SEr-
PEJaNTE cPf: 089.790.588-10. aNGElo aUGUSTo dE alMEida cPf/Mf: 
108.762.208-55. MaUro JoSÉ cPf/Mf: 031.287.378-60. EdUardo WE-
BEr NETo cPf/Mf: 085.648.608-64.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua Guaianazes, nº 1238, bairro campos Elíse-
os, cEP: 01.204-001 São Paulo/SP.
ordENadora: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.
PUBlicado No doE 34.998 dE 07/06/2022. ProTocolo 809860

Protocolo: 810295
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo Por iteM.
Número: 015/2022-dPe/Pa
Processo nº: 2022/577937 -dPE/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vanta-
josa para a aquisição de Rotuladores eletrônicos e fitas laminadas originais, 
para atender as necessidades das Gerencia de Material e Patrimônio da 
defensoria Publica 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, Be-
lém – Pará, isento de qualquer taxa, mediante 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: 08/06/2022. Local de Abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 22/06/2022 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: 810251

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 1022/2022 - DA BELÉM, 06/06/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária n.º 2022/688982 de 02/06/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 

NoMe FUNcÃo cPF LotaÇÃo
Matri-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

adriaNa NUNES 
NaSciMENTo

aSSESSoria 
JUrÍdica

002.129.302-30 NÚclEo dE MariTUBa 5926317

ParTiciPar 
dE aÇÃo dE 
cidadaNia 
EM cUMPri-
MENTo do 

PPa.

03.091.1492.8730

alaN dElSoN da 
SilVa cordEiro

aUX. dE dEfENSo-
ria PÚBlica

616.216.842-53
coordENaÇÃo 

fiNaNcEira
57196777

arlETE doS SaNToS 
QUarESMa

aUXiliar dE 
dEfENSoria

174.972.482-00 GGP 5049920

clEVErSoN NoNaTo 
BriTo BarrEiroS

SEcrETário dE 
NÚclEo

301.109.632-53 NaEca 5324041

diEGo arMaNdo 
SilVa doS SaNToS

aSS. ParlaMENTar 003.572.962-73
caM. MUN. dE aNa-

NiNdEUa
768-3

lUiZ carloS dE al-
MEida rodriGUES

MoToriSTa dE 
dEfENSoria 

PÚBlica
172.173.502-04

dirEToria adMiNiS-
TraTiVa

57211823

Maria VilMa dE 
SoUSa araUJo

aNaliSTa dE 
dEfENSoria

244.905.122-87 BalcÃo dE dirEiToS 5152909

MirlENa KarollE 
PorTal MaciEl

aUX. adMiNiS-
TraTiVo

008.650.432-05
PrEfEiTUra dE 

BENEVidES/caSa do 
cidadÃo

0300826

PaUlo afoNSo dE 
liMa lHaMaS

aUX. TÉc. dEfEN-
Soria

117.141.822-15 BalcÃo dE dirEiToS 28770

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM BENEVidES 28/05/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 810208

PORTARIA Nº 1020/2022 - DA BELÉM, 06/06/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária n.º 2022/506041 de 27/04/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 

NoMe FUNcÃo cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

cHaiSiEllEN aNNE da 
SilVa oliVEira

aSSESSora 
JUrÍdica

882.098.902-
63

NUGEN/BElÉM 57200786

rEaliZar 
PalESTra SoBrE 

ViolÊNcia 
doMÉSTica EM 
alUSÃo ao dia 
daS MÃES Na 

E.M.E.f MiGUEl 
lacErda da Sil-
Va, localiZada 
No MUNicÍPio 
dE MariTUBa

03.091.1492.8633

JoSÉ Maria doS 
SaNToS lEiTE

MoToriSTa dE 
dEfENSoria

097.000.132-
00

NaEca/BElÉM 57211801

coNdUZir a 
SErVidora Na 
rEaliZaÇÃo dE 

PalESTra

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM MariTUBa 14/05/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 810174
Portaria 1021/2022 - da,06/06/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) à defensora VaNESSa SaNToS aZEVEdo 
araUJo, matrícula 57191049, objetivo ParTiciPaÇÃo No iX ENcoNTro 
NacioNal dE EXEcUÇÃo PENal. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a JoÃo PESSoa, 
período 12/06/2022 a 16/06/2022.
defensor Público-Geral - ordenador de despesas: João Paulo carneiro 
Gonçalves lédo

Protocolo: 810163
PORTARIA Nº 1023/2022 - DA BELÉM, 07/06/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/542384 de 04/05/2022.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014. 

NoMe FUNcÃo cPF LotaÇÃo Matri-
cULa oBJetiVo ProGraMÁtica

JoÃo 
carloS da 
foNSEca

aUX. dE 
dEfENSoria 219.637.972-72 diSEG 57202183

ParTiciPar dE aÇÃo 
dE cidadaNia E cUM-

PriMENTo do PPa.
03.091.1492.8730

Para deslocar-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM TUcUrUÍ, MaraBá, ParaUaPEBaS, rEdENÇÃo E alTaMira 16 a 26/05/2022 10,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 810337
PORTARIA 1029/2022 - DA,07/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor aNToNio aUGUSTo SoarES 
dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica a, objetivo fiScaliZaÇÃo coSNTaNTE Na oBra dE 
MaNUNTENÇÃo, rEParoS E adaPTaÇÕES No iMoVEl QUE aBriGará a 
SEdE da dEfENSoria EM iTaiTUBa. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a iTaiTUBa, 
período 14/06/2022 a 15/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 810682
Portaria 1028/2022 - da,07/06/2022. 
conceder 4, diária(s) aos Servidores WalENa PErEira WaNdErlEY, 
matrícula 54189035, cargo TEcNica EM GESTÃo PÚBlica, MarcElo 
fraNca MENdES, matrícula 57234558/1, cargo MoToriSTa, objetivo 
acoMPaNHar corrEGEdor GEral E dEfENSorES PÚBlicoS aUXiliarES 
NaS aTiVidadES dE corrEiÇÃo ordiNária No NÚclEo do caETÉ- 
caPaNEMa E NoS MUNicÍPioS VÍNcUladoS a rEGioNal. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a caPaNEMa, período 27/06/2022 a 01/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 810678
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Portaria 1027/2022 - da,07/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo cErQUEira dE MiraNda, 
matrícula 55588725-1, objetivo rEaliZar aUdiÊNcia aGrária. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de MaraBá a TUcUrUÍ, período 01/06/2022 a 02/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 810675
Portaria 1026/2022 - da,07/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) à defensora MaYaNa BarroS JorGE Joao, 
matrícula 5931565, objetivo ParTiciPar dE aPlicaÇÃo dE ProVa 
oral do coNcUrSo dE dEfENSor. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a BElEM, 
período 14/05/2022 a 15/05/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 810672
Portaria 1024/2022 - da,07/06/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor JoÃo PaUlo carNEiro 
GoNcalVES lÉdo, matrícula 57193641, objetivo SESSÃo ordiNária do 
coNdEGE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a PalMaS, período 08/06/2022 a 10/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 810654
Portaria 1025/2022 - da,07/06/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) à Servidora NaTalia SaNToS raMoa fariaS, 
matrícula 59638891, cargo aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, objetivo 
acoMPaNHar o dEfENSor PÚBlico-GEral, Na SESSÃo ordiNária do 
coNdEGE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a PalMaS, período 08/06/2022 a 10/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 810661

.

.

oUtras MatÉrias
.

ATO Nº 36, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006;rESolVE:
Nomear a defensora Pública liliaN dE aGUiar ValENTiM, id. funcional nº 
5942719, para exercer o cargo em comissão de assessor Nível i, código daS-3, 
para coordenar o Núcleo regional do Tapajós, a contar de 06 de junho de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 810668
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 3 DE JUNHO DE 2022.
institui os sistemas administrativos que compõem o Sistema de controle 
interno da defensoria Pública do Estado do Pará.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, usando das atribui-
ções conferidas pelo o art. 8º, i e iV da lei complementar nº 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; considerando o disposto no art. 6º da resolução cSdP 
nº 320 de 16 de maio de 2022, que dispõe sobre a institucionalização do 
Sistema de controle interno (Sci) da defensoria Pública do Estado do 
Pará, estabelece as normas gerais sobre o seu funcionamento e dá ou-
tras providências; considerando que a definição dos órgãos centrais deverá 
priorizar o aspecto técnico, visando maior eficácia na definição e monitora-
mento dos procedimentos de controle inerentes aos processos de trabalho 
de cada sistema administrativo, sem prejuízo das vinculações hierárquicas 
estabelecidas no regimento interno da dPE/Pa, rESolVE:
art. 1º Esta instrução Normativa institui os sistemas administrativos que 
compõem o sistema de controle interno da defensoria Pública do Estado do 
Pará, conforme abaixo discriminado:

sisteMa adMiNistratiVo ÓrGÃo ceNtraL
Sci -  Sistema de controle interno Núcleo de controle interno
SGS - Sistema de Gestão Superior Gabinete do defensor Público-Geral

SPG - Sistema de Planejamento, Gestão Estratégica e apoio à Governança. Núcleo de Planejamento, Gestão Estratégi-
ca e apoio à Governança.

Scc - Sistema de comunicação e cerimonial. assessoria de comunicação e cerimonial
ScG - Sistema de corregedoria corregedoria-Geral

SoU - Sistema de ouvidoria ouvidoria-Geral

STi - Sistema de Tecnologia da informação e comunicação Núcleo de Tecnologia da informação e 
comunicação

Sca  Sistema de capacitação Escola Superior da defensoria Pública
SJU - Sistema Jurídico Núcleo Jurídico

SGP - Sistema de Gestão de Pessoas Gerencia de Gestão de Pessoas

Sor - Sistema de Execução orçamentária Gerência de Programação e Execução 
orçamentária

Sfi - Sistema financeiro Gerência financeira
Sco - Sistema de contabilidade Gerência de contabilidade

Sda - Sistema de documentação e arquivo Gerência de documentação e arquivo
STr - Sistema de Transportes

 Gerência de Transportes

SSE - Sistema de Serviços Gerência de Serviços
SPM - Sistema de Material e Patrimônio

 Gerencia de Material de Patrimônio

Sic - Sistema de compras Gerência de compras
Sli - Sistema de licitações. Gerência de licitações
ScT - Sistema de contratos Gerência de contratos

SdM - Sistema da diretoria Metropolitana diretoria Metropolitana
Sdi - Sistema da diretoria do interior diretoria do interior

art. 2º Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 810677
ERRATA DO ATO Nº 33, DE 29 MAIO DE 2022, publicada no D.O.E. 
Nº 34.990, de 1º.06.2022, Protocolo 806363;
oNde se LÊ: “iV – id. funcional nº 5957520”;
Leia-se: “iV – id. funcional nº 5959017”;
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 810771
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 6 DE JUNHO DE 2022.
Regulamenta a utilização de veículos oficiais, próprios ou locados por 
membros e servidores públicos da defensoria Pública do Estado do Pará, 
bem como dispõe sobre o procedimento para ressarcimento ao erário nos 
casos que menciona e dá outras providências.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo o art. 8º, i, iV, da lei complementar nº 54, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando a necessidade de tornar a organização da 
defensoria Pública mais ágil e compatível com as necessidades e interesses 
da coletividade; considerando a busca da eficiência e eficácia da Adminis-
tração da defensoria Pública do Estado do Pará, com foco na maximização 
dos resultados e satisfação da sociedade, rESolVE:
art. 1º Esta instrução Normativa estabelece normas de condutas, princí-
pios, deveres e obrigações de membros e servidores na condução de veícu-
los oficiais, próprios ou locados no âmbito da Defensoria Pública do Estado 
do Pará, observados os preceitos básicos da responsabilidade individual 
com os bens públicos, da sustentabilidade e da redução de gastos públicos 
na condução, utilização e conservação da frota.
caPÍtULo i
da FiNaLidade e deFiNiÇÕes
Art. 2º Para efeito desta Instrução Normativa consideram-se as seguintes definições:
I - condutor oficial: servidor ocupante do cargo/função de motorista, por-
tador de carteira Nacional de Habilitação (cNH) com categoria compatível 
ao veículo conduzido;
ii - condutor autorizado: membro ou servidor integrante do quadro de 
pessoal ativo, devidamente autorizado conforme modelo previsto no anexo 
i desta instrução Normativa, e portador de cNH com categoria compatível 
veículo conduzido;
III - deslocamento: movimentação de veículos oficiais, próprios ou locados 
de acordo com o trajeto definido;
iV - não conformidade: qualquer avaria constatada visualmente ou por visto-
ria técnica que altere as características ou a funcionalidade do veículo oficial, 
próprio ou locado, e que requeira reparo para restituí-lo ao estado original ou, 
ainda, ausência de equipamentos acessórios automotivos obrigatórios;
Vi - solicitante: membro ou servidor ocupante do cargo ou função na dPE-
PA que solicita veículo oficial, próprio ou locado, para deslocamento ou 
viagem no interesse do serviço público;
VII - veículo oficial: todo veículo da DPE-PA, próprio ou locado, devidamente 
identificado e destinado ao atendimento das necessidades institucionais; e
VIII - viagem: qualquer movimentação do veículo oficial, próprio ou lo-
cado, de um lugar para outro razoavelmente distante e que ultrapasse os 
limites entre municípios.
iX - servidores integrantes do quadro de pessoal ativo: membros, servido-
res públicos efetivos, comissionados, servidores públicos disponibilizados 
com ou sem ônus para a dPE/Pa.
caPÍtULo ii
do coNdUtor do VeÍcULo
art. 3º cabe ao servidor público ocupante do cargo/função de Motorista a 
condução do veículo oficial, próprio ou locado, da DPE-PA.
§ 1º os membros e servidores públicos integrantes do quadro de pessoal 
ativo, no interesse do serviço e no exercício de suas atribuições, quando 
houver impossibilidade de servidores ocupantes do cargo/função de Moto-
rista, poderão conduzir veículos oficiais, desde que devidamente autoriza-
dos pelo gestor de sua unidade, nos termos desta instrução Normativa.
§ 2º É vedada a condução de veículos oficiais, em qualquer hipótese, por 
funcionário terceirizado, estagiário ou colaborador que não seja servidor 
integrante do quadro do pessoal ativo.
Art. 4º Ao servidor condutor oficial ou autorizado é vedado:
i - ceder, transferir ou, de qualquer forma, entregar a direção do respectivo 
veículo a terceiros não autorizados, servidores estaduais ou não;
II - utilizar o veículo oficial em atividades particulares ou diversa daquelas 
que motivarem a autorização;
iii - transportar pessoas e/ou materiais estranhos aos serviços da dPE-Pa;
iV - utilização do veículo fora do horário de expediente/escala do servidor, 
salvo nos casos previamente autorizados e justificados pelo Gestor da Uni-
dade responsável pelo veículo.
art. 5º Para solicitar autorização, o membro ou servidor deverá preencher 
e assinar documento conforme modelo do anexo i desta instrução Nor-
mativa, utilizado para controle sobre os trajetos, horários e finalidades da 
condução do veículo oficial, sob pena de responsabilidade funcional.
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art. 6º É obrigatório o porte do documento de autorização para a condução 
de veículo oficial, bem como sua apresentação sempre que solicitada.
Art. 7º São deveres do condutor de veículo oficial da DPE-PA:
i - apresentar-se adequadamente ao serviço quanto aos cuidados com a 
higiene pessoal da vestimenta;
II - operar profissionalmente o veículo oficial, obedecendo as suas caracterís-
ticas técnicas e observando rigorosamente as instruções sobre manutenção;
III - conduzir o veículo oficial de acordo com as normas e regras de trânsito 
vigentes, acatando as ordens das autoridades de trânsito;
iV - portar a cNH válida com categoria compatível ao veículo conduzido, 
bem como documentação do veículo oficial;
V - estacionar o veículo oficial somente em locais permitidos e que não 
desabonem a imagem institucional;
VI - não entregar a terceiros a direção do veículo oficial sob sua responsabilidade;
Vii - não ingerir substâncias que possam comprometer a atenção e a coor-
denação motora quando na condução do veículo oficial;
VIII - não fumar no interior do veículo oficial;
IX - manter o veículo oficial limpo interna e externamente;
X - utilizar de boas maneiras, urbanidade, cortesia e polidez com os usuá-
rios e demais membros da comunidade;
Xi - estacionar, para embarque e desembarque dos usuários, no acosta-
mento ou próximo à guia da calçada;
XII - praticar a direção defensiva na condução do veículo oficial;
Xiii - responder pelas infrações de trânsito que cometer, podendo, em caso 
de negligência, imprudência ou imperícia, perder a autorização de dirigir 
os veículos da frota oficial e responder civil, penal e administrativamente;
XiV - prestar socorro às vítimas de acidentes sempre que presenciar o fato 
ou for solicitado, procurando obter comprovante da autoridade de trânsito 
ou policial a fim de atestar eventuais atrasos e/ou desvios de itinerários 
preestabelecidos;
XV - iniciar a movimentação do veículo oficial somente após constatar a 
segurança dos usuários no embarque ou desembarque, verificando portas 
e a utilização de cinto de segurança;
XVI - utilizar o veículo oficial somente para uso exclusivo em serviço, sob 
pena de ser responsabilizado administrativamente, por omissão ou coni-
vência, devendo comunicar quaisquer irregularidades no uso indevido;
XVii - não conduzir pessoas estranhas ao serviço público ou servidores, 
sem a autorização formal;
XViii - observar e cumprir o descanso mínimo obrigatório na forma previs-
ta em lei durante o período de viagem;
XIX - recolher o veículo às dependências da DPE-PA ao fim do expediente 
regular, no uso para deslocamentos urbanos, salvo nos casos de viagem 
ou unidades de fronteira quando a serviço em horários extraordinários, 
devidamente autorizado;
XX - recolher o veículo no local de destino ou nas paradas durante a viagem 
em local que seja seguro, preferencialmente em garagens oficiais, quando 
do uso em viagens intermunicipais;
XXi - observar e cumprir, irrestritamente, as condições estabelecidas nesta 
instrução Normativa; e
XXII - informar imediatamente à Chefia Imediata que tenha o veículo ofi-
cial sob sua responsabilidade, por meio de registro no formulário de con-
trole de Circulação de Veículo Oficial, quando:
a) encontrar documentos e/ou objetos esquecidos pelos usuários após re-
vista minuciosa do interior do veículo oficial ao término do uso;
b) verificar não conformidade, ao assumir o veículo condições mecânicas e 
de conservação, inclusive com relação à existência da documentação regu-
lar e presença dos equipamentos de segurança obrigatórios;
c) houver ocorrências e/ou não conformidades, assim como alterações no 
itinerário previamente autorizado, durante o período de uso do veículo.
caPÍtULo iii
das PeNaLidades
art. 8º Será de responsabilidade do servidor público todas as penalidades 
decorrentes de infrações de trânsito cometidas na condução de veículo 
oficial da DPE-PA, na forma do art. 257, § 3º, da Lei Federal nº 9.503/97.
art. 9º a aplicação de multa resultante de infração de trânsito sujeitará o 
servidor público condutor ao desconto em sua remuneração do valor da 
multa, observado o seguinte:
i - recebido o auto de infração em nome da dPE-Pa ou do carro por ela locado, 
será identificado o servidor condutor pela unidade administrativa responsável;
ii - o servidor condutor do veículo será formalmente comunicado do fato 
e do prazo para, se quiser, providenciar interposição de recurso junto à 
unidade administrativa responsável;
iii - em qualquer caso, o servidor condutor do veículo é obrigado a pro-
ceder, no prazo fixado no respectivo auto de infração, a todas as medidas 
necessárias à sua identificação junto ao órgão autuante, na forma do § 7º 
do art. 257 da lei federal nº 9.503/97, sob pena de responder por penali-
dades decorrentes da não identificação;
iV - provido o recurso a que se refere o inciso ii deste artigo, a respectiva do-
cumentação será arquivada para fins de controle por parte da gestão da frota;
V - não interposto ou não tendo sido provido o recurso a que se refere o 
inciso II deste artigo, o servidor será formalmente notificado acerca do 
desconto do valor correspondente à multa em sua remuneração;
§ 1º A notificação do servidor condutor, conforme modelo do Anexo II des-
ta instrução Normativa, será feita em 04 (quatro) vias, devendo:
i - 01 (uma) via ser arquivada na Gerência de Transportes responsável pela 
gestão da frota, para fins de controle;
ii - 01 (uma) via para a diretoria de administração e finanças, para instru-
ção do processo de pagamento da multa;
iii - 01 (uma) via ser entregue ao servidor;
iV - 01 (uma) via ser encaminhada a Gerência de Gestão de Pessoas para 
fins de processamento do desconto.
§ 2º No caso de recusa por parte do servidor em apor sua assinatura 

na Notificação para desconto em folha de pagamento, tal fato será regis-
trado e subscrito por 02 (duas) testemunhas devidamente identificadas, 
tornando-o apto a produzir os seus devidos efeitos legais, sem prejuízo de 
apuração de eventual descumprimento de dever funcional e aplicação das 
penalidades cabíveis.
§ 3º o procedimento previsto no § 2º será observado em caso de recusa 
ao recebimento da comunicação prevista no inciso ii do caput deste artigo.
§ 4º Será de responsabilidade do servidor público que não promover os 
atos necessários à sua identificação junto ao Órgão de Trânsito autuante 
todas as penalidades aplicadas na forma do § 8º do art. 257 da lei federal 
nº 9.503/97, aplicando-se, no que couber, o disposto neste artigo.
art. 10. No caso de desconto na remuneração deverá ser observado:
i - o servidor deverá optar pelo desconto integral do valor, ou parcelado em 
03 (Três) vezes, conforme anexo ii desta instrução normativa.
ii - ser processado no mês seguinte ao pagamento da multa pela diretoria 
de administração e finanças.
§ 1º Haverá o desconto da importância integral ou o que dela restar, em 
caso de parcelamento anterior, sobre eventuais valores rescisórios decor-
rentes de qualquer das formas de desligamento do servidor.
§ 2º No caso de saldo insuficiente para o desconto referido no § 1º, o ser-
vidor poderá efetuar o pagamento através de depósito na conta única do 
Governo do Estado do Pará.
Art. 11. A Gerência de Transportes utilizará meios eficazes de controle da 
utilização dos veículos pertencentes à dPE-Pa, objetivando assegurar a 
correta identificação do servidor que os conduz.
Art. 12. O servidor que conduzir veículo oficial sem a autorização de que 
trata o art. 3º desta instrução Normativa responderá, mediante procedi-
mento administrativo, por descumprimento de dever funcional, sem preju-
ízo da aplicação imediata do disposto nos arts. 7º, 8º e 9º desta instrução 
Normativa e do ressarcimento dos danos que vierem a ser apurados em 
procedimento próprio.
Art. 13. São deveres do responsável pelas Unidades com veículos oficiais 
lotados na sua carga patrimonial:
i - cumprir e fazer cumprir a presente normatização;
ii – controlar a utilização dos veículos quanto ao usuário e tipo de serviço;
iii - zelar pela conservação do veículo sob a sua guarda;
iV - não concordar ou concorrer para o uso indevido do veículo, devendo 
comunicar fatos dessa natureza, que porventura venham a ocorrer, à Ge-
rência de Transportes;
V - não permitir, em nenhuma hipótese, que veículos sob sua responsabili-
dade sejam conduzidos por pessoas não habilitadas e/ou não autorizadas.
art. 14. os procedimentos instituídos nesta instrução Normativa não ex-
cluem a possibilidade de instauração do devido processo legal, administra-
tivo ou judicial, para apuração de eventual responsabilidade administrati-
va, civil ou criminal do membro ou servidor, ou para fins de ressarcimento 
de danos ao erário.
art. 15. Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
ANEXO I – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 6 DE JUNHO DE 2022.
aUtoriZaÇÃo Para diriGir VeÍcULo oFiciaL estadUaL
1- dados do servidor:
Nome:____________________________________________________
cargo: ____________________________________________________
Matrícula: __________________________________________________
lotação: ___________________________________________________
Endereço: __________________________________________________
Telefone: __________________________________________________
Email: _____________________________________________________
Número da cNH: ____________________________________________
categoria: _________________________________________________
Validade: __________________________________________________
2- objeto da autorização:
Na forma da Instrução Normativa n.º 2/2022, o servidor identificado fica au-
torizado a dirigir veículos oficiais, próprios ou locados da DPE-PA no interesse 
do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, devendo informar:
Trajeto_____________________________________________________
Horários___________________________________________________ 
finalidades__________________________________________________
3- responsabilidade por infrações de trânsito:
o servidor autorizado está ciente de que será de sua responsabilidade 
todas as penalidades decorrentes de infrações de trânsito cometidas na 
condução de veículos oficiais, próprios ou locados da DPE-PA, na forma do 
art. 257, §3º, da lei federal n.º 9.503/97. o servidor desde já autoriza a 
utilização deste documento para fins de identificação de condutor infrator, 
na forma do art. 257, §7º, da lei federal n.º 9.503/97, sempre que for 
identificado como responsável por cometimento de infração de trânsito.
4- conclusão:
FICA AUTORIZADO o servidor acima identificado a dirigir veículos oficiais 
no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições.
______ de ___________________ de 20____.
 _____________________________  ___________________________
  autorização do Gestor da Unidade  Servidor interessado
ANEXO II – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 6, DE JUNHO DE 2022.
NotiFicaÇÃo de descoNto eM FoLHa eM raZÃo de iNFraÇÃo de 
trÂNsito
1- ideNtiFicaÇÃo do serVidor
Nome:____________________________________________________
cargo: ____________________________________________________
Matrícula: __________________________________________________
lotação: ___________________________________________________
Endereço: __________________________________________________
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Telefone: __________________________________________________
Email: _____________________________________________________
Número da cNH: ____________________________________________
categoria: _________________________________________________
Validade: __________________________________________________
2- MotiVo do descoNto
[ ] infração de trânsito
[ ] Infração decorrente de não identificação de condutor infrator
auto de infração n.º _________________________________________
Órgão de Trânsito: ___________________________________________
data: _____________________________________________________
Valor: _____________________________________________________
3- NotiFicaÇÃo
Fica NOTIFICADO, para os devidos fins, o servidor acima identificado, que 
será descontado em sua remuneração a ser paga no mês posterior à emis-
são do presente, o valor equivalente a r$_____________ (_________
_______________________________________________), decorrente 
de aplicação de multa de trânsito, podendo optar pela seguinte forma de 
desconto:
[ ] valor integral;
[ ] valor em 3 (três) parcelas.
fica ainda NoTificado que haverá o desconto da importância integral 
ou o que dela restar, em caso de parcelamento anterior, sobre eventuais 
valores rescisórios decorrentes de qualquer das formas de desligamento.
Belém (Pa), ____ de ____________________ de 20______.
______________________________
Servidor Notificado:

Protocolo: 810777
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

Extrato do CONTRATO Nº 044/2022/TJPA – TERMO DE CONCES-
sÃo adMiNistratiVa reMUNerada // Partes: TriBUNal dE JUS-
TiÇa do ESTado do Pará e o BaNco do ESTado do Pará, inscrito no 
cNPJ/Mf sob o nº 04.913.711/0001-08 // objeto do contrato: concessão 
administrativa onerosa de uso de espaço físico destinado exclusivamente à 
instalação de Postos de atendimento Bancário (Pa) nos seguintes prédios 
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Edifício SEdE; fórum cível da 
capital; Prédio do fórum da comarca de ananindeua; Prédio do fórum da 
comarca de Santarém; Prédio do fórum da comarca de Marabá e Prédio do 
fórum da comarca de redenção, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorro-
gáveis em períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 meses, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência. Origem: Pregão Ele-
trônico de nº. 020/TJPA/2022 // Valor do Contrato: O valor mensal fixado 
para a cessão de uso do espaço público que deverá ser pago pela cessio-
nária ao cedente é de r$ 52.178,07 (cinquenta e dois mil, cento e setenta 
e oito reais e sete centavos), perfazendo o valor global de r$ 626.136,84 
(seiscentos e vinte e seis mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e quatro 
centavos), pelo período de 12 (doze) meses // Vigência:  02.06.2022 a 
02.06.2023 // data da assinatura: 02/06/2022 // foro: Belém/Pa // repre-
sentante da cedente: débora Moraes Gomes – Secretária de administra-
ção // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento, coordenação e finanças.//

Protocolo: 810782

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
033/2022 – 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa, neste ato 
representado por sua Secretária de administração, dEBora MoraES 
GoMES, designada pela PorTaria nº. 450/2021-GP de 1º de fevereiro 
de 2021, publicada no diário de Justiça do dia 02 fevereiro de 2021, no 
uso de suas atribuições, resolve homologar em favor da empresa KENTa 
iNforMáTica S.a., inscrita no cNPJ nº. 01.276.330/0001-77, com 
sede na rua riachuelo, 1098 / 1201, Porto alegre/rS, cEP 90010-272, 
Telefone: (51) 3290-7979 e e-mail: kenta@kenta.com.br, a inexigibilidade 
de licitação, fundamentada no artigo 25, inciso i da lei n° 8.666/93 e suas 
alterações, para prestação de suporte técnico e atualização de versões 
para o software “DRS Audiências”, nos termos e condições estabelecidas 
no Termo de referência e instrução constante no Pa-Pro-2021/02869// 
Belém, 03 de junho de 2022.// responsável pela assinatura: dÉBora 
MoraES GoMES - Secretária de administração.

Protocolo: 810291

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

aViso de reaBertUra de PraZo de LicitaÇÃo sUsPeNsa
o Pregoeiro da assembleia legislativa do Estado do Pará, torna público, 
para conhecimento dos interessados a reabertura de prazo da licitação sus-
pensa, cuja modalidade, atende para o Pregão nº 009/2022, em sua forma 
eletrônica, que tem por objeto a “coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada Na PrESTaÇÃo, SoB dEMaNda, dE SErViÇoS dE orGaNiZa-
ÇÃo, oPEracioNaliZaÇÃo, coordENaÇÃo E EXEcUÇÃo dE EVENToS, 
TaiS coMo: PalESTraS, SEMiNárioS, EVENToS TÉcNico-ciENTÍficoS, 
TrEiNaMENToS, caPaciTaÇÕES, oficiNaS, WorKSHoPS, alÉM dE 
EVENToS SociaiS E fÚNEBrES a SErEM rEaliZadoS PEla aSSEMBlEia 
lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará”. Tipo: Menor Preço. Modo de disputa: 
aberto. a nova data de início da disputa será dia 21/06/2022 às 10h:-
00min. início do acolhimento das Propostas: 08/06/2022 às 11h00min, 
recebimento das Propostas até: 21/06/2022 às 09h29min. abertura das 
Propostas: 21/06/2022 às 09h30min. LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. 
Programa de Trabalho: 01.122.1496.8552, Natureza da despesa: 3390-
39, origem do recurso: Tesouro Estadual. ordenador de despesas: depu-
tado 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 LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 011/2022. Processo administrativo nº. 
001946/2022. oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS para aQUiSiÇÃo, Por 
dEMaNda, dE cafÉ EM PÓ, aÇÚcar E lEiTE EM PÓ Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará. 
Tipo: Menor Preço Global. Modo de disputa: aberto. início do acolhimen-
to das Propostas: 08/06/2022 às 10h00min, recebimento das Propostas 
até: 22/06/2022 às 09h29min. abertura das Propostas: 22/06/2022 às 
09h30min. Início da Disputa: 22/06/2022 às 10h00min. LOCAL: www.lici-
tacoes-e.com.br. Programa de Trabalho: 01.122.1496.8552, Natureza da 
despesa: 3390-30, 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.alepa.pa.gov.br.
coMiSSÃo dE PrEGÃo

Protocolo: 810802
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

..

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

PORTARIA Nº 38.664, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 431/2022, de 24-
05-2022, protocolizado sob o Expediente nº 009346/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora VEra Maria dE GUaPiNdaia BraGa, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101511, 01 (um) dia de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 20-05-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 06 de junho de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810280
PORTARIA Nº 38.665, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 433/2022, de 24-
05-2022, protocolizado sob o Expediente nº 009349/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ arliNdo SiQUEira da SilVa, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0100316, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, 
nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 17-05 a 15-06-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 06 de junho de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810297
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PORTARIA Nº 38.673, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 463/2022, de 01-
06-2022, protocolizado sob o Expediente nº 009720/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor WalMir doMiNGUES PiNTo, agente auxiliar de 
Serviços Gerais, matrícula nº 0100055, 17 (dezessete) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 18-05 a 03-06-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 06 de junho de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810309
PORTARIA Nº 38.674, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 456/2022, de 31-
05-2022, protocolizado sob o Expediente nº 009710/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora claUdia adriaNa MENdES SaNToS, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101180, 05 (cinco) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 30-05 a 03-06-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 06 de junho de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810312
PORTARIA Nº 38.666, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 434/2022, de 23-
05-2022, protocolizado sob o Expediente nº 009350/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa criSTiNa SidriM fraNco, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0695394, 01 (um) dia de licença em prorroga-
ção para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, 
no dia 15-05-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 06 de junho de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810303
PORTARIA Nº 38.667, DE 06 DE JUNHo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 435/2022, de 24-
05-2022, protocolizado sob o Expediente nº 009352/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa criSTiNa SidriM fraNco, auditor de contro-
le Externo, matrícula nº 0695394, 01 (um) dia de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no dia 13-05-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 06 de junho de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810131
PORTARIA Nº 38.668, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 436/2022, de 23-
05-2022, protocolizado sob o Expediente nº 009354/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor BrUNo BoNa MaNEScHY, auxiliar Técnico de con-
trole Externo - informática, matrícula nº 0101195, 15 (quinze) dias de 
licença para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei 
nº 5.810/94, no período de 16 a 30-05-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 06 de junho de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810133
PORTARIA Nº 38.669, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 437/2022, de 23-
05-2022, protocolizado sob o Expediente nº 009355/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor caio BoUTH cHaMiÉ, assessor administrativo, matrícu-
la nº 0100653, 15 (quinze) dias de licença para acompanhar pessoa da família, 
nos termos do artigo 85 da lei nº 5.810/94, no período de 18-05 a 01-06-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 06 de junho de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810136

PORTARIA Nº 38.639, DE 02 DE JUNHO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo o Expediente nº 008287/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor daNilo alMEida cardoSo, assessor Técnico, ma-
trícula nº 0101079, 10 (dez) dias de licença para tratamento de saúde, nos 
termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 27-04 a 06-05-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 02 de junho de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810121
PORTARIA Nº 38.643, DE 02 DE JUNHO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 444/2022, de 20-
05-2022, protocolizado sob o Expediente nº 009370/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor PaUlo SÉrGio SaNToS MElo, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0179310, 03 (três) dias de licença em 
prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 
5.810/94, no período de 16 a 18-05-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 02 de junho de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810432

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 38.682, DE 07 DE JUNHO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor lUiZ fErNaNdo MaUÉS oliVEira, assessor de 
conselheiro NS-02, matrícula nº 0101279, para exercer em substituição o 
cargo em comissão de chefe de Gabinete de conselheiro NS-03, durante o 
impedimento da titular, JUliaNa dE BriTTo MEllo, no período de 30-05 
a 13-06-2022.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 07 
de junho de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 810422
.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
conforme preceitua o art. 67 da lei 8.666/93 e para atender as necessidades 
de fiscalização dos contratos com a Administração, realiza-se o presente TER-
MO DE APOSTILAMENTO, cujo objeto é a substituição do fiscal substituto do 
Contrato nº 03/2020 , firmado com a empresa UNO Serviços Gerais,  desig-
nando o servidor Alcindo Carmo D. Bandeira , como fiscal substituto.
Belém, 06 de junho de 2022.
Gilberto Jader Serique
Secretário de administração

Protocolo: 810276

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 38.663 DE 06 DE JUNHO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 34, parágrafo único, da lei nº 
5.810/94, art. 26, § 1º, ii decreto Estadual nº 249/2011, e o artigo 41, da 
constituição federal;
coNSidEraNdo o disposto no Expediente nº 007607/2022.
r E S o l V E:
HoMoloGar a dispensa do Estágio Probatório do servidor roGÉrio coN-
cEiÇÃo crUZ, matrícula nº 0101756, cargo: auditor de controle Externo
-administrativo TcE-cT-607- Estatística, classe a Nível 01, de acordo com 
a documentação respectiva.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 06 
de junho de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 810128
PORTARIA Nº 38.638, DE 03 DE JUNHO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, e,
considerando o disposto no artigo 32 e artigo 33, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 41, § 4º, da constituição federal;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 40, § 4º, da constituição Estadual 
do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 18, inciso i, da resolução nº 
18.393/2012;
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coNSidEraNdo o Parecer da comissão de avaliação de desempenho dos 
Servidores em Estágio Probatório – cadSEP Nº 3/2022 constante no Ex-
pediente nº 002054/2022;
r E S o l V E:
HOMOLOGAR o resultado final da Avaliação de Desempenho do Estágio 
Probatório do servidor abaixo relacionado, considerando-o apto para o 
exercício do cargo efetivo e concedendo-lhe a garantia constitucional da 
estabilidade, a partir de 06-06-2022:

Matrícula servidor cargo

0101591 JEffErSoN roSa coElHo auditor de controle Externo – ciências 
contábeis

dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 03 
de junho de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 810126
COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA DOE Nº 77/2022
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, daNiEl MEllo, em 
cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribunal de 
contas do Estado do Pará, comunico o Senhor MaNoEl SoarES da coSTa 
(cPf: ***.783.941-**), Prefeito à época, para que, no prazo de quinze (15) 
dias a partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do 
Processo n° Tc/516572/2012, que trata da Tomada de contas instaurada na 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo GEraldo do araGUaia, referente ao con-
vênio SEdUc nº. 383/2004 e termos aditivos, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço 
eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA DOE Nº 78/2022
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, JUliVal SilVa rocHa, 
em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribunal de 
contas do Estado do Pará, comunico o Senhor JoSÉ aNTÔNio doS SaNToS 
carValHo (cPf: ***.638.082-**), Prefeito à época, para que, no prazo de 
quinze (15) dias do recebimento desta, apresente razões de justificativas nos 
autos do Processo n° Tc/516594/2012, que trata da Tomada de contas ins-
taurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE aUrora do Pará, referente ao con-
vênio SEdUc nº. 499/2008 e termos aditivos, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço 
eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA DOE Nº 80/2022
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, em cumprimento ao dis-
posto no art. 215 do regimento interno do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, comunico o Senhor JoSÉ MorEira SalES, (cPf: ***.754.472-**), 
diretor do 3° crS, à época, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir 
desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do Processo n° 
Tc/505168/2012, que trata da Prestação de contas do 3° cENTro rEGioNal 
dE SaÚdE - caSTaNHal, referente ao Exercício de 2011, 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 39/2022
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, fErNaNdo dE caSTro ri-
BEiro, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do Tri-
bunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, a aSSociaÇÃo 
coMUNiTária rUral do Bairro da coliNa, (cNPJ: 06.283.233/0001-25), 
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°. 
505006/2013, que trata da Tomada de contas instaurada nessa associação, 
referente ao convênio SEcUlT Nº. 149/2010, 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 citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, 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 40/2022
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio TEiXEira, 
em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do Tribunal 
de contas do Estado do Pará, cito através do presente, a empresa aco EN-
GENHaria lTda (cNPJ: 09.569.750/0001-53), na pessoa de seu represen-
tante legal, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, 
apresente defesa nos autos do Processo n°. 523299/2011, que trata da Pres-
tação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE coNcEiÇÃo do araGUaia, 
referente ao convênio SESPa  Nº. 016/2010, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço 
eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 810186
PORTARIA Nº 38.681, DE 07 DE JUNHO DE 2022.
dispõe sobre o uso facultativo de máscaras nas dependências do TcE/Pa.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, e
coNSidEraNdo o anúncio do Prefeito de Belém, Edmilson rodrigues, so-
bre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados em 
Belém, baseado no estudo demonitoramento elaborado pela Secretaria 
Municipal de Saúde - SESMa;
r E S o l V E:
art. 1º revogar o inciso i, do art. 5º, da PorTaria nº 37.306-TcE/Pa, de 
27/02/2021;
art. 2º acrescentar à PorTaria nº 37.306-TcE/Pa, que dispõe sobre o retorno 
das atividades presenciais no âmbito do TcE/Pa e a mantenção de medidas 
de prevenção e enfrentamento à pandemia da coVid-19 o seguinte artigo:
“art. 5º-a É facultativo o uso de máscaras nas dependências do Tribunal de 
contas do Estado do Pará, exceto para pessoas com sintomas gripais, com 
comorbidades, imunossuprimidas, grávidas e idosos a partir de 70 anos, 
para os quais o uso permanece obrigatório.
art. 3º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 07 
de junho de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 810464
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho de despesa: 2022Ne00287
Valor: 15.540,00
data: 06/06/2022
objeto: despesa com inscrições de servidores do Ministério Público de con-
tas do Estado do Pará no 9º contratos Week – Semana Nacional de Estudos 
avançados em contratos administrativos.
inexigibilidade:  07/2022/MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8748.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado (s):
Nome: instituto Negócios Públicos do Brasil
cNPJ: 10.498.974/0001-09
Endereço: Rua Izabel a Redentora, 2356 – Edificio Loewen, Sala 117, Bair-
ro: centro, São José dos Pinhais/Pr, cEP: 83.005-010.
ordenador: PaTricK BEZErra MESQUiTa

Protocolo: 810114
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..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

errata
.

errata de extrato de contrato: 072/2022-MP/Pa.
Núm. da Publicação: 809645, DOE 34998, 07/06/2022.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa daNiEl MoNTEi-
ro dE liMa 76750639291.
objeto: aquisição de cordão para crachá.
Justificativa da Errata: Inclusão do valor global no extrato de contrato
Leia-se:
Valor Global do contrato: r$ 2.860,00

Protocolo: 810769

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do Contrato: 075/2022-MP/PA.
Modalidade de licitação: Tomada de Preços nº 001/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a em-
presa coNTiNENTal SErVicE SErVicoS dE coNSTrUcao lTda.
Objeto: Reforma da residência oficial em sede do MPPA no município de Muaná.
data da assinatura: 07/06/2022.
Vigência: 08/06/2022 a 02/06/2023.
Valor Global: r$ 590.934,83 (quinhentos e noventa mil, novecentos e trin-
ta e quatro reais e oitenta e três centavos).
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758–Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais
Elemento de despesa: 449039 – o.S.T. – Pessoa Jurídica
fonte: 0101 – recurso ordinários e 0301 – recursos ordinários - Superávit.
Endereço da contratada: avenida dalva, 240, sala f, Marambaia, Belém-
Pa, cEP: 66.615-850, telefone (91) 8343-7574, e-mail: continental.servi-
ce@outlook.com.

Protocolo: 810420

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa de Licitação: 024/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa WSP Pro-
GrESSo E SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES lTda-ME (cNPJ nº 
21.997.527/0001-02).
objeto: Serviço de acesso à internet para o atendimento das necessidades 
da Promotoria de Justiça do Ministério Público de Novo Progresso.
Valor Total: r$ 8.398,80 (oito mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).
fundamento legal: art. 24, ii da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 02/06/2022.
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339040.
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários.
ordenadora responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Jr, Procurador-
Geral de Justiça.

Protocolo: 810290
..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-MP/PA
oBJeto: contratação serviços de locação de veículo automotor ter-
restre blindado, sem motorista.
terMo de HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 134081/2021 que 
ensejou o Pregão Eletrônico nº. 012/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por item e, diante do julgamento da Pregoeira 
designada pela PorTaria nº. 1302/2022-MP/PGJ, de 22/03/2022, 
homologo o resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo, 
para todos os efeitos previstos em lei:
- cNPJ 02.491.558/0001-42 - UNidaS VEicUloS ESPEciaiS S.a
- ToTal forNEcEdor r$ 105.000,00
item 01 - Valor Total r$ 105.000,0000
Valor Total do certame: r$ 105.000,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 07 de Junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 810537

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de arQUiVaMeNto
REFERÊNCIA: PORTARIA N.º 001/2019-MP/2ªPJSMG
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo membro titular da 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá, torna público o arQUiVaMENTo do ProcEdiMENTo adMiNiS-
TraTiVo (Pa) referente ao ProTocolo SiMP N.º 000933-143/2019, o 
qual se encontra à disposição eletronicamente e na sede do órgão ministe-
rial, localizado na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-
000, São Miguel do Guamá–Pa, referente ao acompanhamento do cumpri-
mento do TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) N.º 45.2019, firmado em 
26/06/2019 entre a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá, 
MiNiSTÉrio PÚBlico do TraBalHo e MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado 
DO PARÁ, referente a realização de diversos concursos públicos, para fins 
de coibir a contratação de funcionários temporários, em razão de ausência 
de justa causa para o prosseguimento do feito.
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 810301
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº. da ata de registro de Preços: 010/2022-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 004/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa KTrEE PENSo 
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda (cNPJ/Mf nº 11.319.574/0001-43).
objeto: registro de Preços para contratação de empresa especializada no 
fornecimento de licenças Zimbra de uso perpétuo com sincronização com 
smartphones, suporte e atualização para software de e-mail Zimbra Colla-
boration Suite Standard Edition.
data da assinatura: 04/03/2022.
Vigência: 08/03/2022 a 08/03/2023.
Preços registrados:  

iteM Especificações Técnicas Mínimas Unidade Quantidade 
estimada

Preço Unitário 
Máximo

Valor total 
Máximo do 

item

01
aquisição de licenças Zimbra collaboration 

Suite – Standard Edition de uso perpétuo com 
sincronização com smartphones

Unidade 2.000 r$371,00 r$742.000,00

02

Subscrição de serviço de suporte técnico e 
manutenção evolutiva para o software Zimbra 

Standard Edition com sincronização com 
smartphones por 12

(doze) meses

Unidade 2.000 r$64,00 r$128.000,00

Valor GloBal r$870.000,00

Endereço da contratada:
alameda campinas, nº 977 – 10º andar – Salas 103, 104 e 105 – Jardim 
Paulista – cEP: 01404-001 - SÃo PaUlo/SP, fone: (11) 3515-1818, E-mail 
comercial: plima@penso.com.br,
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.
foro: Belém.

Protocolo: 767904
PORTARIA Nº 2910/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 063/2022/MP/caodH, de 
23/5/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 7741/2022, em 23/5/2022;
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria nº 2.693/2019-MP/PGJ, de 
14/5/2019, publicada no D.O.E. de 20/5/2019, que definiu critérios 
comuns para o funcionamento dos Grupos de Trabalho do Ministério Público 
do Estado do Pará,
r E S o l V E:
aUToriZar a exclusão de membros de Grupos de Trabalho, a contar de 
23/5/2022, conforme abaixo discriminado:
ioNá SilVa dE SoUSa NUNES. Grupo de Trabalho Étnico-racial, designada pela 
PorTaria nº 2042/2021-MP/PGJ, de 19/7/2021, publicada no d.o.E. de 21/7/2021;
NadilSoN PorTilHo GoMES. Grupo de Trabalho em defesa das Pessoas 
Idosas e das Pessoas com Deficiência, designado pela PORTARIA nº 
1104/2021-MP/PGJ, de 14/5/2021, publicada no d.o.E. de 18/5/2021.
TaTiaNa fErrEira GraNHEN. Grupo de Trabalho em defesa das Pessoas 
lGBTi, designada pela PorTaria nº 1617/2021-MP/PGJ, de 21/6/2021, 
publicada no d.o.E. de 24/6/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 03 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 810112
EXTRATO DA PORTARIA Nº 001/2022 – MP/PA -5ªPJCrimBelém
o 5º cargo de Promotor de Justiça criminal de Belém, com fulcro nas disposi-
ções contidas nos artigos 129, iii, da constituição federal; art. 52, incisos i e 
V, da lei complementar Estadual nº. 57/2006; art. 25, Vii, e 26, inciso i, da 
lei nº 8.625/93; e art. 8º, da resolução nº 174/2017 do cNMP, torna pública 
a instauração do Procedimento administrativo Preliminar nº 001/2022 – MP/
Pa/5ªPJcrimBelém, que se encontra à disposição na 5ª Promotoria de Justiça 
criminal de Belém, situada na avenida 16 de Novembro, nº 50, Bairro da 
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cidade Velha, Belém/Pa, cEP 66.023-220 – (91) 2198-2611.
PorTaria Nº 001/2022 – MP/5ªPJcrimBelém
objeto: acompanhar os objetivos do Plano de atuação Biênio 2022/2023, 
que consiste em fomentar a implantação, acompanhamento e avaliação 
de política pública estadual em conjunto com o estabelecimento de rede 
integrada de acolhimento, informação e encaminhamento das vítimas aos 
Órgãos diversos de atuação, de acordo com suas necessidades;
iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira – 5º Promotor de Justiça de Belém

Protocolo: 810130
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 
004248-382/2018
a ProMoTora dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE JUSTiÇa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia, dra. crEMilda aQUiNo da coSTa, torna pública 
a instauração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio nº 004248-382/2018, que 
se encontra à disposição na sede da 3ª Promotoria de Justiça de conceição do 
araguaia, localizada na avenida Marechal rondon, nº 90, centro, cEP 68.540-000, 
e-mail 3pjconceicaodoaraguaia@mppa.mp.br , telefone/Whatsapp (94) 99116-
4187. PorTaria de instauração nº 009/2022-MPPa/3ª PJca. data da instauração: 
26/05/2022. objeto: apuração preliminar da regularidade ou não da troca de 
luminárias, cadeiras de plástico da marca Tramontina e materiais do Hospital 
regional de conceição do araguaia no período de 18 de novembro a 31 de dezembro 
de 2018 por Wilson Branco filho e o servidor comissionado crisley, objeto da Notícia 
de fato nº 004248-382/2018. Promotora de Justiça: crEMilda aQUiNo da coSTa

Protocolo: 810175
EXTRATO DA PORTARIA Nº 002/2022 – MP/5ªPJCrimBelém
o 5º cargo de Promotor de Justiça criminal de Belém, com fulcro na re-
solução nº 63, de 01/12/2010, na recomendação nº 003/2021-MP/cGMP, 
de 26/02/2021 e na recomendação nº 009/2021-MP/cGMP, de 21/05/2021, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo Preliminar nº 
002/2022 – MP/5ªPJcrimBelém, que se encontra à disposição na 5ª Promo-
toria 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/5ªPJcrimBelém
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– 5º Promotor de Justiça de Belém

Protocolo: 810151
RESUMO DA PORTARIA Nº 021/2022 – 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 Ur-
BaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com arrimo 
nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, parágra-
fo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Estadual 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 000039-113/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU-bel em inquérito civil, que se en-
contra 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: 24.05.2022
objeto da investigação: Possível poluição ambiental, consoante ao despe-
jo irregular de água, sem tratamento, no meio fio, pelo estabelecimento 
restaurante STEaK 1001, situado na avenida conselheiro furtado, esquina 
coma Travessa Três de Maio, bairro da cremação, Belém/Pa.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 810190
Extrato da PORTARIA nº 008/2022 – MP/PJMA-1ª PJMA
o 1º Promotor de Justiça de Monte alegre, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 
– cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administra-
tivo SiMP Nº 000726–157/2021 que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Monte alegre, situada na rua rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte 
alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte alegre-Pará, fone (93) 3533-2977.
PorTaria nº 008/2022 - MP/PJMa-1ªPJMa
Polo aTiVo: 1ª Promotoria de Justiça de Monte alegre
POLO PASSIVO: Indefinido
aSSUNTo: apurar suposta situação de risco e vulnerabilidade a que esta-
vam/estão inseridas as infantes E. S. S. – nascida em 10/12/2007 – e E. 
S. S. – nascida em 05/08/2009 –, bem como para elucidação de possível 
crime de estupro de vulnerável praticado em detrimento destas.
david Terceiro Nunes Pinheiro – Promotor de Justiça

Protocolo: 810226
EDITAL DE ARQUIVAMENTO Nº. 018/2022-MPPA/9ºPJ/STM
a 9ª Promotoria de Justiça de Santarém, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 27º, § 2º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem, 
por meio deste edital, cientificar os senhores Ulandre Kennedy Batista 
Teles, Marta Beatriz Batista Teles, francinei Batista Teles e renildo dos 
Santos roberto e a todos quantos possam interessar, inclusive para efeito 
de eventual interposição de recurso ao conselho Superior do Ministério 
Público, acerca do arQUiVaMENTo do inquérito civil SiMP nº 001438-
031/2019, no qual, até a sessão do conselho Superior do Ministério Pú-
blico-cSMP, que decidirá pela homologação ou rejeição da promoção de 
arquivamento, é possível apresentar razões escritas ou documentos, que 
serão juntados aos autos do presente procedimento extrajudicial.
Santarém-Pa, 20 de maio de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém

Protocolo: 810217

eXtrato de PUBLicaÇÃo do ProcediMeNto PREPARATÓRIO Nº 
003192-382/2018
a ProMoTora dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE JUSTiÇa 
dE coNcEiÇÃo do araGUaia, dra. crEMilda aQUiNo da coSTa, torna 
pública a instauração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio nº 003192-
382/2018, que se encontra à disposição na sede da 3ª Promotoria de 
Justiça de conceição do araguaia, localizada na avenida Marechal rondon, 
nº 90, centro, cEP 68.540-000, e-mail 3pjconceicaodoaraguaia@mppa.
mp.br , telefone/Whatsapp (94) 99116-4187. PorTaria de instauração 
nº 008/2022-MPPa/3ª PJca. data da instauração: 26/05/2022. objeto: 
apuração preliminar de fato que enseja a tutela de interesses difusos 
(meio ambiente), consistente apuração preliminar da regularidade ou não 
da construção e captação de água em represa localizada no lote 11, da 
região canarana, zona rural do Município de conceição do araguaia por 
ademar Vieira correia e luciano augusto Braga, objeto da Notícia de fato 
nº 003192-382/2018. Promotora de Justiça: crEMilda aQUiNo da coSTa

Protocolo: 810234
extrato da Promoção de arquivamento
Ref.: Inquérito Civil 000401-940/2018
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Justi-
ça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades 
de interesse Social de Marabá, em cumprimento ao que determina o § 1º 
do artigo 10, da resolução 023/20047-cNMP, torna pública a Promoção de 
arquivamento do iNQUÉriTo ciVil 000401-940/2018, cuja cópia integral do 
respectivo despacho se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Ma-
rabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópo-
lis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 014/2018-11PJMAB
objeto: apurar indícios de ato de improbidade administrativa, consistente 
na não prestação de contas, pela aSSociaÇÃo Para o dESENVolViMEN-
To do MUNicÍPio dE MaraBá- aSdEMa, relativos ao convênio 029/2006 
firmado com a Secretaria de Estado de Transportes, no valor de R$ 450 mil.
Envolvidos: MarciaNo Vidal MoNTEiro
aSSociaÇÃo Para o dESENVolViMENTo dE MaraBá
Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 810417
EXTRATO DE PORTARIA N.º 009/2022–MP/2ªPJSMG
ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio (PP) SiMP N.º 000108-143/2022
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo membro titular da 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá, torna público a iNSTaUraÇÃo dE ProcEdiMENTo PrEParaTÓ-
rio (PP) referente ao ProTocolo SiMP N.º 000108-143/2022, o qual se 
encontra à disposição eletronicamente e na sede do órgão ministerial, loca-
lizado na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000, São 
Miguel do Guamá–Pa, o qual tem o seguinte oBJETiVo: apurar possíveis 
atos de improbidade administrativa relativas ao relatório conclusivo da 
cPi da Saúde referente ao Procedimento de Tomada de Preço n.º 02/2020-
011 (Procedimento administrativo: 00100801-20; contrato: 2020.0347; 
Valor: r$589.304,18; Prazo: 18/09/2020-18/09/2021), da Prefeitura Mu-
nicipal de São Miguel do Guamá, para a contratação de empresa para a 
realização de reformas e adequações no Hospital Municipal, inclusive de 
instalação de um elevador, supostamente pago, porém não entregue.
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 810409
CONVITE Nº 008/2022-MP/Pa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado, por meio da comissão Permanente 
de licitação, comunica aos interessados que a empresa VolTEc ENGE-
NHaria E rEPrESENTaÇÕES EirEli interpôs recurso administrativo em 
face do resultado da fase de habilitação do convite nº 008/2022-MP/Pa, 
que tem como objeto os serviços de engenharia para adaptação de imóvel 
para funcionamento como sede do MPPa no município de abaetetuba/Pa.
Informamos que o inteiro teor do recurso está disponível no site http://www.
mppa.mp.br/, junto ao link da referida licitação, e que o prazo para apresen-
tação de impugnação às razões recursais correrá conforme o art.109, §3º da 
lei nº. 8.666/93 e suas alterações, a contar desta publicação.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 810460
republicada por incorreção no d.o.e. de 26 de maio de 2022
PORTARIA Nº 2687/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o Processo Judicial n.º 0802379-79.2021.8.14.0000 em 
tramite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria n.º 0907/2021-MP/PGJ.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 25 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 810437
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EXTRATO DE PORTARIA Nº 001/2022-MP/1ªPJSFX
a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo fÉliX do XiNGU torna público a 
PorTaria n. 001/2022-MP/1ªPJSfX que instaura o inquérito civil SiMP n. 
000428-147/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de São félix do Xingu, sito na Trav. Estevam Tavares da Silveira, n°. 86, 
Bairro Triunfo, São félix do Xingu/Pa.
data da instauração: 26/05/2022.
objeto: para acompanhar a apuração de eventuais irregularidades na con-
tratação pelo MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU da empresa de táxi 
aéreo JUliaNY TUriSMo E rEPrESENTaÇÕES lTda.
Polo Passivo: EMPrESa JUliaNY TUriSMo E rEPrESENTaÇÕES lTda; MU-
NicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU.
Promotor de Justiça: odÉlio diViNo Garcia JÚNior.

Protocolo: 810352
Extrato da PORTARIA n° 006/2022-MP/3ª PJP
a Promotora de Justiça do 3º cargo cível de Parauapebas, com fundamento no 
art. 129, da cf/88, art. 26, da lei nº 8.625/93, art. 52, da lei complementar 
Estadual nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao n° 23 - cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo de 
PorTaria n° 006/2022-MP/3ª PJP, do SiMP nº 001776-030/2020 (Eletrônico), 
o qual se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Parauapebas, 
situada na rua c, qd. 37, lts. 7 e 8, Bairro cidade Nova, cEP 68.515-000 - 
Parauapebas - Pará - fone: (94) 3352-6400/ 3352-6401.
PorTaria nº 006/2022-MP/3ª PJP – Procedimento administrativo
Polo Passivo: iaSEP
assunto: Garantia de direito individual homogêneo, atividade não sujeita 
ao inquérito civil, em face da inexistência de hospitais e clínicas convenia-
das ao iaSEP na cidade de Parauapebas, para atendimento médico dos 
conveniados.
Crystina Michiko Taketa Morikawa - Promotora de Justiça.

Protocolo: 810327
Extrato da PORTARIA Nº 02/2022-MP/PJSAT
a Promotora de Justiça da cidade de Santo antônio do Tauá, Mônica cristi-
na Gonçalves Melo da rocha, com amparo nas disposições do art. 129, iii, 
da cf, art. 8º, da lei 7.347/1985, art. 25, iV, alínea “a”, da lei 8.625/1993, 
resolução cNMP nº 23/2007 e resolução nº 007/2019 do colégio de Pro-
curadores de Justiça do Estado do Pará, instaura o Procedimento Prepara-
tório nº 000605-035/2021, que visa promover a coleta de informações e 
demais diligências, no sentido de apurar irregularidades na prestação de 
contas do último quadrimestre de 2020 dos recursos do fUNdEB, ordenado 
pela então Secretária Municipal de Educação Bruna carolina Pimentel leal. 
Que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Santo antônio 
do Tauá, situada na rua Sebastião dantas, nº 490 - centro, cEP 68.786-
000, Santo antônio do Tauá, E-mail: mpsantoantoniodotaua@mppa.mp.br.

Protocolo: 810342
PORTARIA N.º 018 ∕2022-MPPA/PJEC.
eXtrato da Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto ad-
MiNistratiVo de acoMPaNHaMeNto
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE Eldorado doS caraJáS torna público 
a instauração do Procedimento administrativo N.º 018/2022-MPPa/PJEc, 
que se encontra à disposição na rua oziel carneiro, s/nº, Km 02, bairro 
centro, Prédio do fórum, Município de Eldorado dos carajás/Pa.
data da instauração: 30/08/2022.
instaurante: Promotoria de Justiça de Eldorado dos carajás
faBiaNo oliVEira GoMES fErNaNdES - Promotor de Justiça de Eldorado dos carajás
objeto: visa acompanhar as funerárias estabelecidas no município e os 
administradores do cemitério público municipal para que cumpram a exi-
gência do registro do óbito antes do sepultamento.
ref.: SiMP 000369-177/2022

Protocolo: 810383
..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acara
aViso de ProrroGaÇao-PreGao
o Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
roGaÇÃo da sessão de abertura do PrEGao ElETroNico nº 027/2022, 
cujo objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS coMUNS dE ENGENHaria, 
coM forNEciMENTo dE MÃo dE oBra, MaTEriaiS E EQUiPaMENToS, 
NEcESSárioS À rEforMa, adEQUaÇÃo, MaNUTENÇÃo E rEParoS daS 
EScolaS do MUNicÍPio dE acará/Pará. iNforMaMoS que a sessão de 
abertura será ProrroGada para o dia 10 de Junho de 2022 as 14:00h 
(Horário de Brasília) com base no princípio da conveniência e oportuni-
dade da administração. Edital disponível: https://acara.pa.gov.br, www.
comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de 
licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, 
horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com.
JoSE doUGlaS SaNToS SilVa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 810552

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022
com o objeto: aquisição de instrumentos musicais para a escola de músi-
ca e banda municipal de altamira. data de abertura: 22/06/2022 as 10h 
(horário de Brasília).
local de abertura: https://licitanet.com.br/
Edital disponível: Site de Prefeitura de altamira - https://altamira.pa.gov.
br/ Mural de licitações - TcM/Pa, Plataforma do licitanet e no setor de 
licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: av. acesso dois, 530 Bairro 
Premem - altamira, Pará.
claudomiro Gomes da Silva
Prefeito Municipal
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 029/2022
refere-se à registro de Preços para futura e eventual contratação de em-
presas para o fornecimento de material permanente (MoBiliário), (caMa, 
MESa E BaNHo) e (ElETrodoMÉSTicoS), para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Educação/fundo Municipal de Educação e na sede do Município, 
sede de Castelo dos Senhos e Cachoeira da Serra, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i), aBErTUra: 22/06/2022, às 
09:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os interessados 
poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: 
www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou atra-
vés do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também 
poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e Serviços 
da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na rua acesso dois 
nº. 530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
JoSÉ JorGE dE fariaS
Pregoeiro

Protocolo: 810553

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aVisos de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo. coNcorrÊNcia 
Nº.3-005/2022. após constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, o Exmo.Sr. Prefeito Municipal,infra-assinado, com base no art. 38, 
inciso Vii, c/c art. 43, inciso Vi, da lei n°. 8.666/93, resolve:
1.HoMoloGar o processo licitatório em destaque, do tipo menor preço, 
que tem por objeto a execução das seguintes obras/serviços no município 
de Barcarena: restauração, manutenção e recapeamento asfáltico de vias, 
conforme edital; 2.adJUdicar o objeto do certame à empresa JUliaN 
GraZiaNo SarTorETTo lTda - PaVifENiX,cNPJn°. 25.155.908/0001-
03,com o valor de r$ 32.683.573,30 (trinta e dois milhões, seiscentos 
e oitenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos); 
3.dETErMiNar que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação 
da referida empresa, conforme item 18 do edital.
CONCORRÊNCIA Nº.3-006/2022. após constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, o Exmo.Sr. Prefeito Municipal,infra-assinado, com 
base no art. 38, inciso Vii, c/c art. 43, inciso Vi, da lei n°. 8.666/93, 
resolve: 1.HoMoloGar o processo licitatório em destaque, do tipo me-
nor preço, que tem por objeto a execução da seguinte obra: construção 
de contenção e urbanização da orla do município de Barcarena, confor-
me edital; 2.adJUdicar o objeto do certame à empresa Maar NaVEGa-
ÇÃo E TErMiNaiS lTda,cNPJn°. 20.792.591/0001-94,com o valor de r$ 
10.871.018,51 (dez milhões, oitocentos e setenta e um mil, dezoito reais 
e cinquenta e um centavos); 3.dETErMiNar que sejam adotadas as me-
didas cabíveis para contratação da referida empresa, conforme item 18 do 
edital. José Renato Ogawa Rodrigues - Prefeito Municipal

Protocolo: 810554

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021
a Secretária Municipal de assistência Social, torna público a Homologação 
do procedimento licitatório em epigrafe, objeto: aquisição Kit enxoval de 
bebê para manutenção da Secretaria de assistência Social, empresa r. 
riGoNi, com o valor total de r$ 14.687,00.
aSS WalclÉia rodriGUES dE liMa
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Secretaria Municipal de assistência Social.
EXTraTo dE coNTraTo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 010/2022
coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNTraTado: r. ri-
GoNi, cNPJ: 83.669.416/0001-24, contrato administrativo nº. 119/2022, 
com o valor total de r$ 14.687,00;. oBJETo: aquisição de Kit enxoval: 
foNTE dE rEcUrSoS: 2101,2086,2141,33903200,33903000. ViGÊNcia 
doS coNTraToS: até 31/12/2021. assinatura do contrato: Brasil Novo/
Pa, 07/04/2022 - ordenador de despesas: WalclÉia rodriGUES dE 
liMa - Secretária Municipal de assistência Social.
aSS WalclÉia rodriGUES dE liMa
Secretaria Municipal de assistência Social.

Protocolo: 810556
 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS - Nº. 003/2022-TP
oBJETo: contratação de Empresa Para Prestação dos Serviços construção 
de Um Ginásio Poliesportivo No Município de Brasil Novo/Pa, Em atenção 
ao objeto do convênio fdE Nº 019/2022-SEPlad, tudo em conformidade 
com os detalhamentos constantes no Edital e seus anexos - aBErTUra: 
24/06/2022, às 09:00 horas; local Para rETirada dE EdiTal, iNfor-
MaÇÕES E SoliciTaÇÕES: sede da Prefeitura situada na av. castelo Bran-
co nº 821, Centro - Brasil Novo/PA, e nos sites www.brasilnovo.pa.gov.br e 
www.tcm.pa.gov.br (geo obras).
Valdiney Batista de freitas.
Presidente da cPl.

Protocolo: 810558
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-052501. a Presidente 
da comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Breves, comunica 
que no dia 27/06/2022, às 09:00 hs (horário local), no Prédio da Prefeitura Munici-
pal 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 es-
pecializada para a execução da obra de engenharia civil para reforma da Prefeitura 
Municipal de Breves/Pa. o Edital encontra-se à disposição dos interessados no ende-
reço 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: 
cplbreves2021@gmail.com. Gisele Silva Valente - Presidente da cPl

Protocolo: 810561
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRPNº 028/2022-
PMc. objeto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais 
descartáveis para atender as demandas do município de cametá, seus res-
pectivos fundos municipais e autarquias, conforme especificações e defini-
ções mínimas constantes no Termo de referência, anexo i. o edital completo 
está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.
br;www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do TCM/
Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 21de Junho de 2022 às 09h00min (horário 
de Brasília).informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com
PREGÃO ELETRÔNICO SRPNº 029/2022-PMc. objeto: registro de Pre-
ços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de gêneros 
alimentícios não perecíveis para a composiçãode cestas básicas para atender 
a secretaria municipalde assistência social, conforme especificações e defini-
ções mínimas constantes no Termo de referência, anexo i. o edital completo 
está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.
br;www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do TCM/
Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 21 de Junho de 2022 às 15h00min (horário 
de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2022-PMC. objeto: contratação de 
empresa especializada para realização de serviço de confecção deuniforme 
escolar, conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo 
de referência, anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados 
nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.
com.br; mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 
23 de Junho de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregao-
eletronicopmc@gmail.com Victor correa cassiano  Prefeito

Protocolo: 810568

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato do terMo aditiVio iNeX 007-2021. Termo aditivo de con-
trato Nº 2903001-2021. inexigibilidade de licitação Nº 06/2021-007. oB-
JETo:contratação de Pessoa Jurídica para a realização de exames na área 
de fonoaudiologia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. Contratado: Clinica Medfisio Ltda.CNPJ nº19.792.842/0001-51.Vi-
gência: 06(seis)meses. fund. legal: art. 57, inciso ii, da lei Nº 8.666/93. 
assinatura: 28/03/2022. francisco ferreira freitas Neto-Prefeito Municipal.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-011. 
Termo aditivo de contrato nº 2904001-2021. Pregão Eletrônico Nº 011-2021. 
objeto: aquisição de material de consumo em geral para atender as neces-
sidades da prefeitura municipal e suas secretarias. contratado: fenix distri-
buidora continental ltda, cNPJ nº 38.707.957/0001-45.Vigência:12 (doze) 
meses. fund. legal: art. Nº 57, § 1º, inciso ii da lei federal Nº 8.666/93. 
assinatura:22/04/2022. francisco ferreira freitas Neto-Prefeito Municipal.
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE nº023-2022. iNEX. 
Nº 6/2022-023. oBJETo:contratação de Pessoa Jurídica para serviços de 
consultas especializada em ortopedia e Traumatologia, para atender a ne-
cessidade da Secretaria Municipal de Saúde. contratada: J.l.Pinheiro Ser-
viços Medicos ltda, cNPJ Nº 45.683.605/0001-62. fundamento legal:art. 
25, inciso ii c/c com art. 13, inciso ii da lei federal Nº 8.666/93. ViGÊN-
CIA: 05 (cinco) meses. VALOR GLOBAL: R$ 88.000,00. Ratificação em: 
10/05/2022. francisco ferreira freitas Neto, Prefeito

Protocolo: 810571

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
AVISO DE LICITAÇÃO . PREGÃO ELETRÔNICO Nº0092022-PE-PMCP-
seMUsa. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de funerária e translado destinados a atender as demadas da se-
cretária de assistência social, conforme especificações contidas no Anexo I 
do Termo de referência e as exigências estabelecidas neste Edital e demais 
anexos.abertura: 29/06/2022 às 14:30H. retirada do Edital: Na Sala da co-
missão Permanente de licitação, situado na av. Mura carvalho s/n - centro 
- cEP: 68.650 -000 capitão Poço-Estado do Pará, no horário das 7:30hs ás 
13:30hs, poderá ser retirado no site Portal de compras Púbicas https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url complementares 
poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br
retiFicaÇÃo. No Aviso Publicação de Dispensa de Licitação nº 
2022.010601 circulado neste jornal no dia 06/06/2022, cujo o objeto é 
recuperação emergencial de 18.400,00m de vicinal da pa 124 à comunida-
de quilombola narcisa, E 28.100,00M dE ViciNal da Pa 124 À comunidade 
igarapé grande, totalizando um total de 46.500,00M dE vicinal recuperada, 
conforme decreto n 25/2022 no município de capitão poço (Pa), onde 
se lê:Vigência 02/06/2022 a 02/01/2023 leia-se Vigência 02/06/2022 a 
02/06/2022. as demais informações permanecem inalteradas.

Protocolo: 810572
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViSo dE liciTaÇÃo. ToMada dE PrEÇoS N.° 015/2022/PMc. a 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE caSTaNHal, através da Secretaria Municipal 
de Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, 
nomeada pela PorTaria n.° 1.386/21 de 07/05/2021, com sede à 
av. Barão do rio Branco, n.° 2232, Bairro: centro, neste Município de 
castanhal/Pará, torna público a abertura e julgamento da licitação na 
modalidade tomada de preços sob o critério de julgamento “menor preço 
global” para  contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas neste 
Município de castanhal/Pará.  Participantes: firmas cadastradas ou que 
comprovem qualificação para tal até três dias antes do recebimento e 
abertura das propostas. data do recebimento e abertura dos documentos 
de habilitação e propostas: 24/06/2022, às 11:00 horas no auditório da 
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Secretaria Municipal de indústria e comércio/SEMicS localizado na av. 
altamira, n.° 850, Bairro: Nova olinda, neste Município de castanhal/
Pará.  Edital: Poderá ser obtido no prédio da PMc, Secretaria Municipal de 
Suprimento e licitação, localizado na av. Barão do rio Branco, n.° 2232, 
Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, através do e-mail:  
licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br  ou através do site: http://castanhal.
cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/. Sílvio roberto Monteiro dos 
Santos - Presidente da cPl

Protocolo: 810573

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO
Fundo Municipal de educação
Processo administrativo n.º 001/2022, Pregão Eletrônico n°. 001/2022. 
objeto: serviços de transporte escolar, incluindo veículos, manutenções, 
funcionários e combustível por conta da contratada, com pagamento por 
quilômetros rodados, totalizando 200 dias letivos ou 800 horas estimados. 
contrato nº. 025/2022 - adriana Patrícia rodrigues dias comercio e Trans-
porte Eireli, cNPJ: 10.353.709/0001-24. objeto do termo:  reajuste nos 
preços das rotas escolares num percentual de 26,49%.
contrato nº. 026/2022 - Para concretos e locações de Máquinas Pesadas 
lTda, cNPJ: 03.069.571/0001-70. objeto do termo:  reajuste nos preços 
das rotas escolares num percentual de 26,49%.
contrato nº. 027/2022 - r dos Santos Gonçalves com de Mat. de construção, 
cNPJ: 36.813.100/0001-84. objeto do termo:  reajuste nos preços das rotas 
escolares num percentual de 26,49%. celio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal.

Protocolo: 810574
MUNiciPio de cUMarU do Norte - Pa
aViso de NotiFicaÇÃo
o MUNicÍPio dE cUMarU do NorTE, pessoa jurídica de direito público, 
com inscrição no cNPJ 34.670.976/0001-93, com sede na avenida das 
Nações s/nº - centro - através do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, inscrito 
no cNPJ/Mf sob nº. 11.406.652/0001-47, NoTifica a empresa TM SEiXaS 
alVES SoUSa EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 25.221.853/0001-
84, com sede na av. Padre Julio Maria lombaerd, n°. 2548, bairro: Santa 
rita, Macapá - aP, cEP: 68.901-283, sobre aBErTUra dE ProcEdiMENTo 
adMiNiSTraTiVo para aplicação de penalidade ( declaração de inidonei-
dade) contratual, para que a empresa dentro do prazo de 05 diaS UTEiS 
sua dEfESa EScriTa, referente ao não cumprimento dos contratos n° 
214/2021 e 218/2021, Pregão Eletrônico n° 034/2021.
o MUNicÍPio de cUMarU do Norte, pessoa jurídica de direito pú-
blico, com inscrição no cNPJ 34.670.976/0001-93, com sede na aveni-
da das Nações s/nº - centro - através do fUNdo MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 30.676.114/0001-17, NoTifica a 
empresa TM SEiXaS alVES SoUSa EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
25.221.853/0001-84, com sede na av. Padre Julio Maria lombaerd, n°. 
2548, bairro: Santa rita, Macapá - aP, cEP: 68.901-283, sobre aBErTUra 
dE ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo para aplicação de penalidade ( de-
claração de inidoneidade) contratual, para que a empresa dentro do prazo 
de 05 diaS UTEiS sua dEfESa EScriTa, referente ao não cumprimento 
dos contratos n° 213/2021 e 217/2021, Pregão Eletrônico n° 034/2021.
o MUNicÍPio de cUMarU do Norte, pessoa jurídica de direito públi-
co, com inscrição no cNPJ 34.670.976/0001-93, com sede na avenida das 
Nações s/nº - centro -NoTifica a empresa Tl coNSTrUÇÕES E TErra-
PlaNaGEM lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 63.883.672/0001-02, com 
sede na rodovia Mário covas, nº. 435, Sala f, anexo ao Posto Petrobras, 
Bairro do coqueiro, Município de ananindeua-Pa, cEP: 67115-000, sobre 
aBErTUra dE ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo para aplicação de pena-
lidade (advertência) contratual, para que a empresa dentro do prazo de 05 
diaS UTEiS sua dEfESa EScriTa, referente ao não cumprimento do con-
trato nº 222/2021 - ProcESSo liciTaTÓrio Nº 045/2021, ModalidadE 
ToMada dE PrEÇo Nº 003/2021 de 30/09/2021.

Protocolo: 810575
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
ato aViso de LicitaÇÃo
o Município de Eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Municipal 
de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação com critério de julgamento 
menor preço por loTE, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 
05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 
2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 e 
147/2014, e demais legislação pregão eletrônico nº 9/2022-032 PMEc.  ob-
jeto: Sistema de registro de preço para contratação de empresa especializada 
em prestação de varrição de vias urbanas,  roço, raspagem, capinação, poda 
de arvores,  serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (lixo domés-

tico e comercial), com uso de caminhões compactadores para a execução da 
coleta e transporte, com características domiciliares de moradias, comércio, 
órgãos e logradouros públicos, para atendimento das necessidades dos mu-
nícipes de Eldorado do carajás. abertura 22/06/2022 08hs00min. o mesmo 
encontra disponível nos site do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/
portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

Protocolo: 810576

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - Pa, torna público o resultado 
do processo licitatório modalidade Tomada de Preço Nº TP 01/2022-PMGP, 
HoMoloGado no dia 07/06/2022, cujo objeto é: contratação de empresa 
para recuperação da estrada vicinal que liga o Município de Goianésia do 
Pará/Pa à vila porto novo, via açaizal, com extensão total de 153,6 km. 
conforme convênio nº 065/2022, processo nº 2022/368366 firmado entre 
a SETraN - Secretaria de Estado de Transporte e Prefeitura Municipal de 
Goianésia do Pará, à empresa: B l caldaS coM E SErViÇoS EirEli, 
cNPJ: 14.041.528/0001-13, no valor de r$ 3.252,100,89. francisco david 
leite rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 810577

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022-TP
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrU-
ÇÃo dE UMa Sala dE aUla E MUro Na EScola M.E.f. NoSSa SENHora 
aParEcida, coNforME PlaNilHa orÇaMENTária E ProJEToS, ViSaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do 
MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará/Pa. abertura: 24/06/2022, às 09h00. in-
tegra dos editais e informações disponíveis na PMiP, sala da cPl sito na TV 
cristóvão colombo, s/n, centro, ipixuna do Pará/Pa, de segunda a sexta-feira, 
no horário de 08h00 às 12h00. E no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br
artemes Silva de oliveira
Prefeito Municipal

Protocolo: 810579
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-026 com nova 
data de Abertura para dia 21/06/2022, às 09:00 horas, no site:www.por-
taldecompraspublicas.com.br, tipo Menor Preço por item, objeto: aQUi-
SiÇÃo dE caMiNHoNETES Para o fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo E 
aSSiSTENcia Social dE JacUNdá. o edital encontra-se a disposição na 
cPl no horário de expediente, das 8:00hs às 12:00 horas, em dias úteis 
e no site http://jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia. Justificativa: 
correção dos itens no TErMo dE rEfErÊNcia.
iToNir aParEcido TaVarES
chefe do Poder Executivo

Protocolo: 810580
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PROCESSO Nº 8.260/2022-PMM, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022 
-cEl/SEVoP/PMM, referente à rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE BaTEriaS aUToMoTiVaS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do 
SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM Empresa: Ma-
TEUS coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS lTda, cNPJ N° 14.737.889/0001-
07, Valor lote 01: 205.655,00 (duzentos e cinco mil seiscentos e cinquenta 
e cinco reais). MoNTrEal coMÉrcio locaÇÃo E SErViÇoS EirEli, cNPJ 
N° 31.034.046/0001-55, Valor lote 02: r$ 65.160,00 (sessenta e cinco mil 
cento e sessenta reais) Valor ToTal: r$ 270.815,00 (duzentos e setenta mil 
oitocentos e quinze reais) Situação: HoMoloGado. Publique-se o resultado 
do processo em tela que seja elaborado, atendendo ao princípio da vinculação 
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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, 06 de junho de 2022. Múcio Eder andalécio - di-
retor Presidente.

Protocolo: 810582
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
EXTRATO AO CONTRATO Nº 315/2022/SEMAD, Processo administrati-
vo nº 3.825/2022-cEl/SEVoP/PMM, autuado na modalidade Pregão Presen-
cial (SrP) Nº 013/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de Preço N° 
048/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS ESPorTiVoS 
destinados a atender as necessidades dos eventos esportivos realizados pela 
SEMEl; Empresa: SPorT MaNia coMErcio, locaÇÕES E SErViÇoS EirE-
li, inscrita no cNPJ sob Nº 13.721.423/0001-42; Valor r$ 13.995,00 (treze 
mil, novecentos e noventa e cinco reais), assinatura 03/06/2022 Vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, Secretário de administração.

Protocolo: 810583
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
EXTRATO AO CONTRATO Nº 274/2022/SEMAD, Processo administra-
tivo Nº 29.454/2021/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
(SrP) N° 091/2021 - cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa 
JUrÍdica ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE PUBlica-
ÇÃo dE EXTraToS dE EdiTaiS, coNTraToS, aTaS dE rEGiSTro dE PrE-
ÇoS, HoMoloGaÇÕES E oUTroS QUE SE fiZEraM NEcESSárioS NaS 
iMPrENSaS oficiaiS (d.o.U. E ioEPa) E JorNal dE GraNdE circU-
laÇÃo diária dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES da UNida-
dE GESTora rEQUiSiTaNTE (SEMad) E dEMaiS UNidadES GESToraS 
ParTiciPaNTES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaraBá; Empresa: WH 
aSSESSoria E coNSUlToria lTda, cNPJ Nº 21.756.037/0001-14; Valor 
r$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), assinatura 06/06/2022, Vi-
gência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, Secretário de administração.

Protocolo: 810590
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051-2022-CPL/PMM. Processo licitatório nº 
9.147/2022-PMM. objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
Para o laTicÍNio localiZado Na Vila SororÓ - MUNicÍPio 
dE MaraBá. onde sagraram se  vencedoras as empresas: VolTEX 
iNdUSTria E coMErcio dE EQUiPaMENToS lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 34.598.653/0001-36, vencedora do item: 03  perfazendo o valor 
total de r$ 113.990,00 (cento e treze mil novecentos e noventa reais), 
BiocHEMlaB ProdUToS E SErVicoS TEcNoloGicoS EirEli inscrita 
no cNPJ sob nº 38.924.186/0001-48, vencedora do item: 01 perfazendo 
o valor total de r$ 4.000,00 (Quatro mil reais), BraGa diSTriBUiora, 
coMErcio E SErVicoS lTda inscrita no cNPJ sob nº 42.122.046/0001-
23, vencedora do item: 02 perfazendo o valor total de r 89.980,00 (oitenta 
e nove mil novecentos e oitenta reais), pelo que HoMoloGo o resultado. 
Marabá 03/06/2022 - Jose Nilton de Medeiro - Secretaria Municipal de 
administração - SEMad - PorTaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 810585
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 240-2022/CPL, Beneficiário -  ROCHA 
coMÉrcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo EirEli inscrita no cNPJ sob 
nº 40.171.959/0001-04, vencedora 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 centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 241-
2022/CPL, Beneficiário - 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 reais e cinquenta e sete centavos). Vigência da ata: 
12 meses a partir da assinatura. oriunda do PrEGÃo SrP PrESENcial 
Nº 046-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 8.747/2022-PMM. objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS Para 
aTENdEr o ProJETo dE SUiNocUlTUra da SEcrETaria MUNiciPal dE 
aGricUlTUra. Marabá 06/06/2022 - Jose Nilton de Medeiro - Secretaria 
Municipal de administração - SEMad - PorTaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 810587
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PREGÃO SRP ELETRÔNICO nº 042-2022-CPL/PMM. Processo licitatório 
nº 6.986/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE fÓrMUlaS Para NUTriÇÃo ENTEral E ParENTEral Para 
aTENdEr a dEMaNda do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá. UaSG: 
927495. onde sagraram-se vencedoras as empresas: daKar coMErcio E 
SErVico lTda inscrita no cNPJ sob nº 10.301.008/0001-41, vencedora dos 
itens: 01, 02 perfazendo o valor total de r$ 36.000,00 (Trinta e seis mil 
reais), diSTriBUidora HoSPiTalar raMoS E MENdoNca lTda inscrita 
no cNPJ sob nº 27.117.540/0001-06, vencedora dos itens: 03, 04, 05 
perfazendo o valor total de r$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos 
reais), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 07/06/2022 - luciano lopes 
dias - Secretaria Municipal de Saúde - SMS - PorTaria nº 307/2017-GP.
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO nº 045-2022-CPL/PMM. Processo licitatório nº 
7.127/2022-PMM. objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSTrUMENTaiS cirÚrGicoS 
Para iNTErVENÇÕES BUco MaXila facial rEaliZadoS No HoSPiTal 
MUNiciPal dE MaraBá - HMM. UaSG: 927495. onde sagraram-se  
vencedoras as empresas: E T MarQUES EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
08.691.632/0001-50, vencedora dos itens: 02, 04, 07, 12, 13, 14, 21, 
23, 25, 26, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 

56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 82, 86, 87, 
92, 93, 94, 104 perfazendo o valor total de r$ 31.675,05 (Trinta e um mil 
seiscentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), faTo iMPorTadora E 
EXPorTadora dE iNSTrUMENToS cirUrGicoS lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 26.043.097/0001-03, vencedora dos itens: 08, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 
19, 22, 24, 59, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 88, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 105 perfazendo o valor total de r$ 3.196,78 (Três mil cento e noventa 
e seis reais e setenta e oito centavos), dENTal BH BraSil coMErcio dE 
ProdUToS odoNTo-MEdico-HoSPiTalar EirEli inscrita no cNPJ sob 
nº 31.401.798/0001-07, vencedora dos itens: 01, 03, 05, 06, 17, 20, 27, 
38, 39, 50, 51, 53, 71, 72, 73, 74, 80, 84, 89, 90, 91, 96 perfazendo o 
valor total de r$ 3.051,63 (Três mil cinquenta e um reais e sessenta e 
três centavos), aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNToloGicoS lTda 
inscrita no cNPJ sob nº 37.556.213/0001-04, vencedora dos itens: 28, 
29, 30, 31, 33, 35, 54 perfazendo o valor total de r$ 25.888,75 (Vinte e 
cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), pelo 
que HoMoloGo o resultado. Marabá 07/06/2022 - luciano lopes dias - 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS - PorTaria nº 307/2017-GP.

Protocolo: 810588
aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 11.555/2022-PMM - Modalidade ToMa-
da dE PrEÇoS Nº 027/2022-cEl/SEVoP/PMM - Tipo Menor Preço Global. 
data da Sessão: 28/Jun/2022 - 14:00h (horário local). objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS 
dE coNclUSÃo da oBra dE rEforMa da EMEf UNiÃo do PoVo, lo-
caliZada Na Vila Macaco carEca, ESTrada do rio PrETo, KM 250, 
ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Salário Educação/
fUNdEB/Erário Municipal. integra do Edital e informações: Sala da cEl/
SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de obras - SEVoP, rod. Br 
230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 
14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no por-
tal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. franklin carneiro 
da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

Protocolo: 810591
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
EXTRATO AO CONTRATO Nº 320/2022/SEMAD, Processo administrativo 
nº 6.724/2022-cEl/SEVoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrESEN-
cial (SrP) Nº 027/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços 
Nº 059/2022-cEl/SEVoP/PMM; objeto aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS Para aS 
HorTaS coMUNiTáriaS do MUNicÍPio dE MaraBá, Empresa ElETrofor-
TE coMErcio & iNcorPoraÇÕES EirEli, cNPJ: 09.271.706/0001-62; Va-
lor r$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), assinatura 07/06/2022 Vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, Secretário de administração.
EXTRATO AO CONTRATO Nº 321/2022/SEMAD, Processo adminis-
trativo nº 6.724/2022-cEl/SEVoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo 
PrESENcial (SrP) Nº 027/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços Nº 059/2022-cEl/SEVoP/PMM; objeto aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
Para aS HorTaS coMUNiTáriaS do MUNicÍPio dE MaraBá, Empre-
sa MaSH rEPrESENTaNTES coMErciaiS E aGENTES do coMErcio dE 
MErcadoriaS EirEli, cNPJ nº 35.334.877/0001-01; Valor r$ 65.500,00 
(sessenta e cinco mil e quinhentos reais), assinatura 07/06/2022 Vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, Secretário de administração.
EXTRATO AO CONTRATO Nº 322/2022/SEMAD, Processo adminis-
trativo nº 6.724/2022-cEl/SEVoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo 
PrESENcial (SrP) Nº 027/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços Nº 059/2022-cEl/SEVoP/PMM; objeto aQUiSiÇÃo dE MaTE-
riaiS Para aS HorTaS coMUNiTáriaS do MUNicÍPio dE MaraBá, 
Empresa BraGa diSTriBUidora, coMErcio E SErViÇoS lTda, cNPJ: 
42.122.046/0001-23; Valor r$ 100.910,00 (cento mil, novecentos e dez 
reais), assinatura 07/06/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Me-
deiros, Secretário de administração.
EXTRATO AO CONTRATO Nº 323/2022/SEMAD, Processo adminis-
trativo nº 6.724/2022-cEl/SEVoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo 
PrESENcial (SrP) Nº 027/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços Nº 059/2022-cEl/SEVoP/PMM; objeto aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
Para aS HorTaS coMUNiTáriaS do MUNicÍPio dE MaraBá, Empresa a 
alENcar da SilVa lTda, cNPJ: 33.004.072/0001-66; Valor r$ 1.239,00 
(um mil, duzentos e trinta e nove reais), assinatura 07/06/2022 Vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, Secretário de administração.

Protocolo: 810594
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
EXTraToS dE coNTraTo. carTa coNViTE Nº 004/2022 cPl/PMo,coN-
TraTo Nº 2022-1803-001 cPl/PMo. objeto: contratação de Empresa para 
realização das obras reforma e revitalização de 04(quatro) escolas muni-
cipais, localizadas na cidade de ourém, adjudicado no dia 16/03/2022, 
homologado no dia 16/03/2022, contratante: Prefeitura Municipal de 
Ourém, Contratado(a):Construtora Estrela Edificações Eireli Me CNPJ: 
10.814.673/0001-39. Valor do contrato r$ 317.756,00(trezentos e dezes-
sete mil e setecentos e cinquenta e seis reais).Vigência: 360(trezentos e 
sessenta) dias, celebrado entre as partes em 18/03/2022.
CARTA CONVITE Nº 005/2022 CPL/PMO, coNTraTo Nº 2022-2204-
004 cPl/PMo. objeto: contratação de Empresa para realização de Serviços 
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de Melhorias e Manutenção do Sistema de iluminação Pública da zona ur-
bana e rural do Município de ourém - Pará, adjudicado no dia 19/04/2022, 
homologado no dia 19/04/2022, contratante: Prefeitura Municipal de ou-
rém, contratado(a):f M comércios Serviços Elétricos Eireli - ME, cNPJa 
Nº 20.165.905/0001-29. Valor do contrato r$ 318.863,09 (trezentos e 
dezoito mil, oitocentos e sessenta e três reais e nove centavos).Vigência: 
180(cento e oitenta) dias, celebrado entre as partes em20/04/2022.
eXtrato de terMo aditiVo. Espécie: Primeiro Termo aditivo Para Pror-
rogação do prazo de vigência de contrato - instruído no processo adminis-
trativo nº 2021.1709.001-PMo em adesão à ata de registro de Preços nº 
08/2021-PMM(Pregão Eletrônico nº 09/2021), do Município de Muaná. ob-
jeto:Manutenção corretiva dos Equipamentos odontológicos e Hospitalares 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de ourém/Pa. objeto do Termo:Prorrogação do prazo de vigência contratu-
al. contratante: Prefeitura Municipal de ourém. contratada:Empresa Mota 
& rosario Serviços ltda, inscrita no cNPJ nº 17.210.805/0001-62. Prazo de 
Vigência do Termo: 06(seis)meses, iniciando-se em 01/06/2022 e término em 
01/12/2022. data de assinatura do Termo: 26 de maio de 2022. francisco 
roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 810596
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022-FMS-SRP
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico
TiPo: MENor PrEÇo Por iTEM.
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para aquisição de MaTErial dE coNSUMo odoNTolÓGico, 
para atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá/Pa.
aBErTUra: 24/06/2022, às 09:00horas (Brasília).
EdiTal E aNEXoS: nos sites https://portal.licitanet.com.br e https://paca-
ja.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/
local da SESSÃo: no site (https://portal.licitanet.com.br)
Pacajá/Pa, 06 de junho de 2022.
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 810599
MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022-PMP
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico
TiPo: MENor PrEÇo Por iTEM.
objeto: contratação de empresa para aquisição de óleo diesel S10, con-
forme coNVÊNio Nº 072/2022, para atender demandas da Prefeitura Mu-
nicipal de Pacajá-Pa.
aBErTUra: 23/06/2022, às 09:00horas (Brasília).
EdiTal E aNEXoS: nos sites https://portal.licitanet.com.br e https://paca-
ja.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/
local da SESSÃo: no site (https://portal.licitanet.com.br)
Pacajá/Pa, 06 de junho de 2022.
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 810604
MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
TOMADA DE PREÇOS Nº TP 006/2022-FME. o Município de Pacajá, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na se-
guinte modalidade e características: Tomada de Preço Nº TP 006/2022-fME. 
Tipo: menor preço global. objeto: contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de engenharia obras de construção da Escola Municipal 
de Ensino fundamental isabel alves km 12 da vicinal km 338 a 70 km da 
sede do município de Pacajá do estado Pará. abertura das propostas e sessão 
de disputa: dia 23 de junho de 2022, às 08h00Min, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação - localizada na av. João Miranda dos Santos, 69, Bairro 
Novo Horizonte, na Sala do Setor de licitação. formalização de consultas: o 
inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelo site do portal 
da transparência do município https://pacaja.pa.gov.br na aba direita: Editais 
e contratos de liciTaÇÕES e pelo mural do TcM/Pa- GEo oBraS http://
geoobras.tcm.pa.gov.br. Pacajá/Pa, 24 de maio de 2022. Mark Jonny Santos 
Silva, Secretário Municipal de Educação.

Protocolo: 810605
MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022-PMP-SRP
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico
TiPo: MENor PrEÇo Por iTEM.
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para fornecimento de material de EPÍS e peças para reposição em motos-
serras e roçadeiras, destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura 
municipal de Pacajá, fundos Municipais e Secretarias.
aBErTUra: 22/06/2022, às 09:00horas (Brasília).
EdiTal E aNEXoS: nos sites https://portal.licitanet.com.br e https://paca-
ja.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/
local da SESSÃo: no site (https://portal.licitanet.com.br)

Pacajá/Pa, 06 de junho de 2022.
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 810601
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas/Pa
secretaria MUNiciPaL de seGUraNÇa iNstitUcioNaL e deFe-
sa do cidadÃo – seMsi
dePartaMeNto MUNiciPaL de trÂNsito e traNsPorte – dMtt
editaL de NotiFicaÇÃo Para retirada de VeÍcULos retidos 
No PÁtio do dMtt
Parauapebas, 07 junho de 2022.
oBJETo:
a PrEfEiTUra do MUNiciPÍo dE ParaUaPEBaS/Pa, através do depar-
tamento Municipal de Trânsito e Transporte – dMTT, pelo presente, após 
esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa 
postal, notifica os proprietários, financeiras, bancos e seguradoras dos ve-
ículos retidos a comparecerem no prazo de 60 (sessenta) dias à sede do 
departamento Municipal de Trânsito e Transporte – dMTT, conforme dispo-
sição do art. 328 do código Brasileiro de Trânsito – cTB.
Os proprietários, financeiras, bancos e seguradoras deverão comparecer à 
sede do dMTT, localizada na rua rio dourado S/N, Qd e lT Especial, Beira 
rio i, Parauapebas/Pa, cEP: 68515-000, no horário compreendido entre às 
08:00hs e 14:00hs, no setor de liberações de Veículos do órgão.
Adverte-se, caso os proprietários, financeiras, banco e seguradoras não 
comparecerem dentro do prazo designado de 60 (sessenta dias) ao dMTT, 
o veículo será levado a hasta pública, conforme art. 328 do código Brasilei-
ro de Trânsito – cTB e decreto Municipal no 037 de 23 de janeiro de 2007.
O edital de Notificação constando a relação completa de veículos pode ser 
consultado em: https://bit.ly/3x9hMXf
raPHaEl PiNHEiro dE Sá
diretor do departamento Municipal
Trânsito e Transporte
decreto nº 321/2021

Protocolo: 810414
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aVisos de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022PMPD
a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, através da Prefeitura Municipal de 
Pau d’arco, por intermédio do Setor de licitação, torna público que, fará reali-
zar licitação na modalidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por item, obje-
to: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE MaSSa aSfálTica (TiPo 
c.B.U.Q. - coNcrETo BETUMiNoSo USiNado a QUENTE) a SEr UTiliZado 
No rEParo dE ViaS E No rEParo da MalHa aSfálTica, EM aTENdiMEN-
To aS NEcESSidadES PrEfEiTUra dE PaU d’arco/Pa. data e horário do 
recebimento das propostas: até às 09:30 horas do dia 28/06/2022. data e 
horário do início da disputa: 09:31 horas do dia 28/06/2021. de acordo com o 
que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Pública 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - PMPD - SRP
a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, através da Prefeitura Municipal de 
Pau d’arco, por intermédio do Setor de licitação, torna público que, fará rea-
lizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por item, ob-
jeto: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE HoraS dE 
MaQUiNaS PESadaS E caMiNHÕES EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES 
PrEfEiTUra dE PaU d’arco/Pa, coNforME TErMo dE rEfErENcia. data e 
horário do recebimento das propostas: até às 09:30 horas do dia 29/06/2022. 
data e horário do início da disputa: 09:31 horas do dia 29/06/2022. de acor-
do com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de com-
pras Pública https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022PMPD
a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, através da Prefeitura Municipal de Pau 
d’arco, por intermédio do Setor de licitação, torna público que, fará realizar licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por item, objeto: rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUaiS coNTraÇÕES dE EMPrESa Para 
forNEciMENTo dE PÃo fraNcES (GÊNEro aliMENTÍcioS) Para aTENdErEM 
aS dEMaNdaS do fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE acordo 
coM a lEi MUNiciPal Nº857/2021 dE aGoSTo dE 2021 - ProGraMa dE coM-
BaTE dE dESNUTriÇÃo iNfaNTil do MUNicÍPio dE PaU d’arco - Pa. data e 
horário do recebimento das propostas: até às 09:30 horas do dia 30/06/2022. 
data e horário do início da disputa: 09:31 horas do dia 30/06/2021. de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras 
Pública https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
os procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, dE 20 de 
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setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações 
posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados no Portal de compras Púbicas https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://
paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do 
TCM/PA, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste Aviso.
PaU d’arco - Pa, 07 de junho de 2022.
frEdSoN PErEira da SilVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 810606

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso eXtrato de coNtrato
CONTRATO Nº 20220115
oriGEM: ToMada dE PrEÇoS N. 2/2022-001
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PiÇarra
coNTraTada: H S GalVÃo coNSTrUTora EirEli
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para  rEcUPE-
raÇÃo dE ESTradaS ViciNaiS  E iNSTalaÇÃo dE 38 BUEiroS NESTE 
MUNiciPio Valor ToTal: r$ 2.048.461,28 (dois milhões, quarenta e oito 
mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos) ProGra-
Ma dE TraBalHo: Exercício 2022 Projeto 1010.154510023.1.018 cons-
trução, reforma e/ou ampliação de Pontes, Bueiros e Pontilhões no Muni-
cípio, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subele-
mento 4.4.90.51.99, Projeto 1010.154510023.1.019 abertura e ampliação 
de Estradas Vicinais no Município, Classificação econômica 4.4.90.51.00 
obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99
ViGÊNcia: 06 de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022. daTa da 
aSSiNaTUra: 06 de junho de 2022.
laane Barros lucena fernandes
Prefeita

Protocolo: 810608
PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Pelo presente termo, a comissão de licitação do Município de PiÇarra, 
através da PrEfEiTUra MUNiciPal dE PiÇarra torna público para co-
nhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata 
o processo licitatório n. 2/2022-001 que teve como objetivo a seleção da 
melhor proposta para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
rEcUPEraÇÃo dE ESTradaS ViciNaiS E iNSTalaÇÃo dE 38 BUEiroS 
NESTE MUNiciPio. toda sua tramitação foi atendida a legislação pertinen-
te. desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HoMoloGo o processo 
licitatório n. 2/2022-001 e adJUdico à proponente H S GalVÃo coNS-
TrUTora EirEli, com o valor total de r$ 2.048.461,28 (dois milhões, 
quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito 
centavos)), vencedora desse certame nos termos da ata de Sessão de 
Julgamento, o seu objeto.
laaNE BarroS lUcENa fErNaNdES
PrEfEiTa

Protocolo: 810612
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
EXTraToS dE coNTraTo. coNTraTo Nº 20220164; origem: Tomada de Preços 
005/2022 contratante:Prefeitura Municipal de Placas, cNPJ: 01.611.858/0001-
55. contratada: V S Serviços de locações Eireli, cNPJ 36.908.164/0001-69. ob-
jeto: construção de abrigo para Jovens no Município de Placas/Pa. Valor Total 
r$ 595.025,14 (quinhentos e noventa e cinco mil, vinte e cinco reais e quatorze 
centavos), Vigência: 30 de Maio de 2022 extinguindo-se em 06 de dezembro de 
2022;data da assinatura: 30 de Maio de 2022
CONTRATO Nº 20220167; origem: Tomada de Preços 006/2022 contra-
tante: Prefeitura Municipal de Placas, cNPJ: 01.611.858/0001-55. contra-
tada: E c G lima Eireli cNPJ 38.235.887/0001-70. objeto: contratação de 
Empresa para realizar a adequação de Estradas Vicinais no Município de 
Placas/Pa. Valor Total r$ 3.259.070,60 (três milhões, duzentos e cinquen-
ta e nove mil, setenta reais e sessenta centavos). Vigência: 06 de Junho 
de 2022 a 06 de Junho de 2023; data da assinatura: 06 de Junho de 2022

Protocolo: 810614

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - 
PROC. ADMINISTRATIVO 02904002/22.
a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que realiza-
rá a repetição da licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo me-
nor preço, registro de preço objetivando a futura e eventual contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de gráficos, destinado 
a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Portel/Pa. abertura: 22/06/2022, 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). In-
formações: E-mail: licitaportel2021@gmail.com.
MaYcoN SErrÃo MarTiNS
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 810617

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de aNULaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa, para conhecimento de 
todos, trona-se nulo e sem nenhum efeito as matérias publicadas no diário 
oficial do Estado nº 34.990 no dia 01/06/2022 página 162, PREGÃO ELE-
TroNico Nº0020/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo dE diSPUTa aBEr-
To para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
MaTEriaiS ESPorTiVo, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
PrEfEiTUra MUNiciPal, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SaNTa 
BárBara do Pará/Pa.
aViso de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2022
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0021/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo 
dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTU-
al aQUiSiÇÃo dE lUMiNária dE lEd E rElÉ foTocÉlUla oBJETiVaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Bár-
Bara do Pará. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julga-
mento será no dia 22 de Junho de 2022 por meio do endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 14:00hs. Edital 
e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.
gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia au-
gusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 09:00hs às 
12:00hs, cplsantabarbara2022@gmail.com.
aViso de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2022,
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0022/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo 
dE diSPUTa aBErTo para aQUiSiÇÃo dE 50.000 l dE ÓlEo diESEl S-10 
Para a rEcUPEraÇÃo dE 81,76KM; ViciNal ESTrada do aracY, coM 
EXTENSÃo dE 6,86KM; ViciNal EXPEdiTo riBEiro, coM EXTENSÃo dE 
4,82KM; ViciNal MaUricia, coM  EXTENSÃo dE 2,14KM ViciNal ES-
Trada do BaMBU, coM EXTENSÃo dE 6,09KM; E ViciNal coMUNida-
dE BoM JESUS, coM EXTENSÃo dE 2,37KM, No MUNicÍPio dE SaNTa 
BárBara do Pará/Pa, NoS TErMoS do coNVÊNio N° 016/2022 cElE-
Brado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTE-SETraN E a 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 22 de Junho de 
2022 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.
gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/
Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de 
licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2022@gmail.com.
Priscila Spindola franchi.
Pregoeira Municipal.

Protocolo: 810620
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°065/2022
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 041/2022/SrP/fUNdEB
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material 
de higiene pessoal, limpeza e utensílios de cozinha, com fornecimento de 
forma fracionada, conforme demanda para suprir as necessidades da parte 
administrativa fUNdEB (fundo Nacional de desenvolvimento da Educação 
Básica, lei n°14.133/2022) do Município de Santana do araguaia - Pá.
abertura no dia 22/06/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsara-
guaia.pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, 
TcM - Pá e sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
adenilton da Silva
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 810627
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM-seMsa
PORTARIA Nº 053/2022-SEMSA
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscaliza-
dores dos contratos referentes à elaboração de projetos de instalações de 
rede eletrica no hospital municipal de Santarém, da Secretaria Municipal 
de Saúde de Santarém.
Titular: débora Quézia Escócio de almeida -Matricula 89481, cPf nº 
015.561.062-70, rG 672579. Servidora da SEMSa;
Suplente:JoÃo felipe Vasconcelos de Siqueira - Matrícula 89401, cPf: 
923.710.002-72, rG: 6484624 - SSP/Pa, Servidor da SEMSa.
art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura 
até quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta PorTaria produz seus efeitos na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se.Santarém/Pa, de 07 de Junho de 2022.Vânia Maria azevedo 
Portela -Secretária Municipal de Saúde - decreto nº 744/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 810621
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte-seMMa
PORTARIA INTERNA Nº 028/2022
dESiGNa SErVidor(a) MUNiciPal Para fiScal dE coNTraTo da SE-
crETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE dE SaNTarÉM.
o Secretário Municipal de Meio ambiente de Santarém/Pa, João antônio 
Paiva de albuquerque, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
decreto nº 007/2021 GaP/PMS:
rESolVE:
art. 1º designar a servidora KENdra MaYara BlaNdES PErEira, matri-
cula nº 89.386, lotada na Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, 
para exercer a função de fiscal de contrato que tem por objeto a coNTra-
TaÇÃo do SErViÇo dE PUBlicaÇÃo, Para aTENdiMENTo ao diSPoSTo 
No arT. 21, iii da lEi 8.666/93 No QUE diZ rESPEiTo a PUBlicaÇÕES 
oficiaiS dE EXTraToS dE EdiTaiS, aViSoS E dEMaiS aToS PErTiENEN-
TES a liciTaÇÕES E PUBlicaÇÃo dE EXTraToS E coNTraToS E aTaS, 
aViSoS E dEMaiS aToS oficiaiS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - SEMMa E ÓrGÕS a Ela 
ViNcUladoS.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designada a seguinte servidora:
KariNa coNcEiÇÃo SoUSa da SilVa, matrícula nº 89.498.
Art. 3º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a PorTaria nº 011/2021.
dÊ ciÊNcia. cUMPra-SE.
Santarém, 07 de junho de 2022.
JoÃo aNTÔNio PaiVa dE alBUQUErQUE
Secretário Municipal de Meio ambiente
decreto nº 007/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 810686
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato
retiFicaÇÃo
Na Matéria Veiculada no dia 06 DE JUNHO de 2022, Diário Oficial - n°34.996, 
pagina 137 referente ao contrato n° 20220275 - PrEGÃo ElETrÔNico 
PE006/2022 - SrP - contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do 
XiNGU - contratado: NorTE SUl coM. dE PEÇaS E SErViÇoS dE aUToMo-
TorES lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS, acESSÓrioS, fErraMENTaS, 
PNEUS E MaTErial PErMaNENTE Para MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E cor-
rETiVa doS VEÍcUloS E MaQUiNaS PESadaS, Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES daS SEcrETariaS: SEMoB e SEMUrB. Vigência: 31/05/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 632.029,97 (seiscentos e trinta e dois mil, vin-
te e nove reais e noventa e sete centavos) - data da assinatura: 31/05/2022. 
onde se Lê: NorTE SUl coM. dE PEÇaS E SErViÇoS dE aUToMoTorES 
lTda. Leia - se: BarcEloNa coMErcio dE PEcaS EirEl.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 810629
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de  sÃo seBastiÃo da Boa Vista
terMo de distrato de coNtrato adMiNistratiVo N° 1605005-2022 
. dispõe sobre o distrato do contrato administrativo n° 1605005-2022 cele-
brado entre o município de São Sebastião da Boa Vista, através do fundo 
Municipal de Educação e l. J. do N. ferreira comércio e Serviços Eireli.. 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o Município de 
São Sebastião da Boa Vista, através do fundo Municipal de Educação, ins-
crito no cNPJ sob o n° 31.304.304/0001-34, com sede na rua 21 de abril, 
s/nº, Centro, São Sebastião da Boa Vista/PA, representado pelo Sr. Jeffer-
son Patrick da Silva ferreira, com fulcro nos princípios de direito adminis-
trativo, na lei orgânica do Município e bem como em observância às dis-
posições constantes na lei n° 8.666/93, mormente o disposto nos arts. 58, 
ii, 78, i e iV, e 79, i, e nas cláusulas estabelecidas no próprio instrumento 
contratual, vem rESciNdir dE forMa UNilaTEral o coNTraTo adMi-
NISTRATIVO N° 1605005-2022 firmado com a empresa L. J. do N. Ferreira 
comércio e Serviços Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 13.370.900/0001-72, 
cujo objeto era a prestação de serviços de transporte escolar fluvial das 
redes de ensino estadual e municipal de São Sebastião da Boa Vista, dian-
te do descumprimento do contrato por atraso na prestação dos serviços 
contratados.No presente termo dá-se, de forma plena, geral e irrevogável, 
a quitação relativa a quaisquer obrigações devidas pelas partes, não sub-
sistindo qualquer responsabilidade entre estas. dá-se ciência do distrato a 
partir da sua publicação, imediatamente produzindo-se todos seus efeitos.
terMo de distrato de coNtrato adMiNistratiVo N° 1605006-
2022. dispõe sobre o distrato do contrato administrativo n° 1605006-
2022 celebrado entre o município de São Sebastião da Boa Vista, atra-
vés do fundo de Valorização E desenvolvimento da Educação Básica  e 
l. J. do N. ferreira comércio e Serviços Eireli. Pelo presente instrumento 
e na melhor forma de direito, o município de São Sebastião da Boa 
Vista, através do fundo de Valorização e desenvolvimento da Educação 
Básica, inscrito no cNPJ sob o n° 31.039.841/0001-36, com sede na rua 
21 de abril, s/nº, centro, São Sebastião da Boa Vista/Pa, representado 
pelo Sr. Jefferson Patrick da Silva Ferreira, com fulcro nos princípios de 
direito administrativo, na lei orgânica do Município e bem como em 
observância às disposições constantes na lei n° 8.666/93, mormente 
o disposto nos arts. 58, ii, 78, i e iV, e 79, i, e nas cláusulas estabe-
lecidas no próprio instrumento contratual, vem rESciNdir dE forMa 
UNILATERAL O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1605006-2022 firmado 
com a empresa l. J. do N. ferreira comércio e Serviços Eireli, inscrita 
no cNPJ sob o nº 13.370.900/0001-72, cujo objeto era a prestação de 
serviços de transporte escolar fluvial das redes de ensino estadual e 
municipal de São Sebastião da Boa Vista, diante do descumprimento do 
contrato por atraso na prestação dos serviços contratados. No presente 
termo dá-se, de forma plena, geral e irrevogável, a quitação relativa a 
quaisquer obrigações devidas pelas partes, não subsistindo qualquer 
responsabilidade entre estas. dá-se ciência do distrato a partir da sua 
publicação, imediatamente produzindo-se todos seus efeitos. Jefferson 
Patrick da Silva ferreira - Secretário de Educação

Protocolo: 810631
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato
ORIGEM: Registro de preço para CONCORRENCIA PUBLICA Nº 
3/2022-00001; CONTRATO Nº: 20229314 coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 1.292.979,35 (Um Milhão, 
duzentos e Noventa e dois Mil e Novecentos e Setenta e Nove reais e 
Trinta e cinco centavos), coNTraTo Nº: 20229315 coNTraTaNTE: fUN-
do dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 
2.488.055,48 (dois Milhões, Quatrocentos e oitenta e oito Mil, cinquenta 
e cinco reais e Quarenta e oito centavos); coNTraTada: d&N ENGE-
NHaria lTda - EPP; oBJETo: registro de Preços para seleção de proposta 
mais vantajosa para futura e eventual para contratação de pessoa Jurídica 
para prestação de manutenção predial preventiva e corretiva e das instala-
ções, nas áreas privativas dos patrimônios públicos da prefeitura de Uruará 
vinculados o fundo Municipal de Educação e fundo desenv. da Educação 
Básica fundeb; ViGÊNcia: 02/06/2022 à 30/12/2022.
ORIGEM: Pregão Eletrônico Nº 9/2022-00008; CONTRATO Nº: 20229322 
coNTraTaNTE PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ - 
484.136,00 (Quatrocentos e oitenta e Quatro Mil e cento e Trinta e Seis 
reais), coNTraTo Nº: 20229323 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da 
EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 90.240,00 (Noventa 
Mil e duzentos e Quarenta reais); coNTraTo Nº: 20229324 coNTraTaN-
TE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ 28.200,00 (Vin-
te e oito Mil e duzentos reais; coNTraTada: E S dE aNdradE EirEli; 
OBJETO aquisição de pneus, fitão e câmaras a serem utilizados na frota 
das Secretarias e fundos da Prefeitura Municipal de Uruará; ViGÊNcia: 
06/06/2022 à 30/12/2022.
ORIGEM: Pregão Eletrônico Nº 9/2022-00014; CONTRATO Nº: 20229325 
coNTraTaNTE PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ 
- 1.364.150,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil e cento e 
cinquenta reais), coNTraTo Nº: 20229326 coNTraTaNTE: fUNdo MU-
NiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 144.900,00 (cento e Quaren-
ta Quatro Mil e Novecentos reais); coNTraTo Nº: 20229327 coNTraTaN-
TE: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE; Valor ToTal: r$ 205.650,00 
(duzentos e cinco Mil e Seiscentos e cinquenta reais; coNTraTada: ro-
driGUES loBo coMErcio dE coMBUSTiVEiS EirEli; oBJETo aquisição 
de combustível para atender a demanda das Secretarias e fundos da Pre-
feitura Municipal de Uruará; ViGÊNcia: 06/06/2022 à 30/12/2022.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
Processo: 920220025; Espécie: ata de registro de Preço nº 20220028, refe-
rente ao PrEGÃo ElETroNico Nº 9/2022-00025; objeto registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de material hospitalar, insumos e correlatos  
para atender a demanda do fundo Municipal de Saúde; fornecedor: a c B 
MoNTEiro liMa, no Valor Total: r$ 42.194,80 (Quarenta e dois Mil e cento e 
Noventa e Quatro reais e oitenta centavos); fornecedor: aHcor coMErcio 
dE ProdUToS oNToloGicoS lTda, no Valor Total: r$ 7.716,10 (Sete Mil 
e Setecentos e dezesseis reais e dez centavos); fornecedor: d P aGUiar 
EirEli, no Valor Total: r$ 2.349.924,20 (dois Milhões Trezentos e Quarenta 
e Nove Mil e Novecentos e Vinte e Quatro reais e Vinte centavos); fornece-
dor: r f BarilE lTda, no Valor Total: r$ 94.399,60 (Noventa e Quatro Mil e 
Trezentos e Noventa e Nove reais e Sessenta centavos); Vigência: 12 meses, 
contados de 03/06/2022 à 03/06/2023.
eXtrato de aditiVo
ESPÉciE: 4º Termo de aditivo de Prorrogação do prazo de vigência dos 
contratos nº: 20209146. oriGEM: Pregão Presencial 9/2020-00031,  coN-
TraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará. coNTraTada: c M SEr-
VicoS dE TErraPlENaGEM lTda. oBJETo: locação de equipamentos para 
recuperação de estradas rurais sendo as vicinais: km 160 norte (28 km), 
km 155 norte (20 km), km 150 Norte (10 km), km 190 Norte (43 km), km 
165 Norte (34 km). Km 155 sul (20 km), Km 150 Sul (13,60 km), km Zero 
(12,40 km), um total de 191 km, no município de Uruará/Pa, conforme 
convênio nº 063/2020 - SETraN ViGÊNcia: 03/06/2022 á 01/10/2022.
ESPÉCIE: 5º Termo de aditivo de Prorrogação do prazo de vigência dos 
contratos nº: 20192013. oriGEM: Tomada de Preço 2/2019-00010,  coN-
TraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará. coNTraTada: Sr3 coNS-
TrUÇÕES E SErViÇoS EirEli. oBJETo: contratação de empresa especializada 
para a Estruturação da rede de Serviços de Proteção Social Básica - construção 
de um centro Público da criança e/ ou adolescente e/ ou Jovem, referente ao 
convênio nº 802267/2014/MdS/caiXaViGÊNcia: 04/06/2022 á 02/09/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
aViso de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022-SRP
o Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realizará 
licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto: Sistema de registro de 
Preços que objetiva a futura e Eventual contratação de Empresa Especia-
lizada para Eventual e/ou futura confecções e fornecimentos de Bolsas, 
Bonés, camisas, coletes e fornecimento de Botinas para os agentes co-
munitários de Saúde - acS, para um período de 12 meses para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/fundo Municipal de Saúde 
de Viseu/PA. Abertura: 22/06/2022 às 09:00h. Local: www.portaldecom-
praspublicas.com.br, informações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: 
www.tcm.pa.gov www.viseu.pa.gov.br/portal-da-transparencia.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022-SRP
o Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realiza-
rá licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto: Sistema de registro 
de preços que objetiva a futura e Eventual contratação de Empresa Es-
pecializada no fornecimento de fraldas Geriátricas, objetivando atender 
demandas das Unidades Básica de Saúde-UBS e Unidade de Pronto atendi-
mento-UPa 24h, onde atende os pacientes idosos, acamados e com neces-
sidades especiais, cadastrado no Programa de insumos hospitalares para 
uso domiciliar, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Viseu-PÁ. Abertura: 22/06/2022 às 15:00h. Local: www.portaldecom-
praspublicas.com.br, informações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: 
www.tcm.pa.gov www.viseu.pa.gov.br/portal-da-transparencia.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022-SRP
o Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realiza-
rá licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto: Sistema de registro 
de preços que objetiva a futura e Eventual contratação de Empresa Es-
pecializada no fornecimento de Materiais odontológico e Medicamentos 
odontológicos, objetivando atender os Estabelecimentos de Saúde Bucal, 
a atenção Primária à Saúde (aPS) e o centro de Especialidades odonto-
lógicas (cEo), vinculados a Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Viseu/PA Abertura: 23/06/2022 às 09:00h. Local: www.portaldecom-
praspublicas.com.br, informações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: 
www.tcm.pa.gov www.viseu.pa.gov.br/portal-da-transparencia.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022-SRP
o Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realizará 
licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto: Sistema de registro de 
Preço que visa à fatura e eventual contratação de Empresa Especializa-
da para fornecimento de Materiais, Equipamentos e Suprimentos para os 
agentes comunitários de Saúde - acS’s, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde/fundo Municipal de Saúde de Viseu/Pa. 
Abertura: 23/06/2022 às 15:00h. Local: www.portaldecompraspublicas.
com.br, informações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: www.tcm.pa.
gov www.viseu.pa.gov.br/portal-da-transparencia.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SRP
o Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realizará 
licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto: Sistema de registro de 
preços que objetiva a futura e Eventual contratação de Empresa Especia-
lizada em fornecimento de Veículo ambulância Tipo a - Simples remoção 
e Veículo ambulância Tipo B - Suporte Básico, com intuito de atender as 
necessidades dos usuários do SUS do Município e o bom atendimento com 
cuidados aos pacientes, no âmbito da atenção Primária em Saúde-aPS e 
Média complexidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vi-
seu/PA. Abertura: 24/06/2022 às 09:00h. Local: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, informações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: www.
tcm.pa.gov www.viseu.pa.gov.br/portal-da-transparencia.
fernando dos Santos Vale
Secretaria Municipal de Saúde
cNPJ: 11.984.819/0001-57
aViso de terMo aditiVo de PraZo
PreGÃo eLetrÔNico 028/2020 - srP
2º Termo aditivo de Prazo ao contrato Nº 200/2020 referente ao Pregão 
Eletrônico 028/2020. contratante: Secretaria Municipal de administração, 
cNPJ: 04.873.618/0001-17. contratado: construtora Gomes da Silva lt-
da-Me, cNPJ: 09.526.366/0001-73. objeto: Prestação de Serviços de lo-
cação de Veículos e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da 
Prefeitura, Secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa do 
Município de Viseu-Pa. assinatura: 30/05/2022. Vigência: 02/06/2022 a 
30/09/2022, consoante com o art. 57, § 1º, inciso Vi da lei 8.666/93.
2º Termo Aditivo de Prazo ao contrato Nº 201/2020 referente ao 
Pregão eletrônico 028/2020. contratante: Secretaria Municipal de Edu-
cação, cNPJ: 21.036.567/0001-98. contratado: construtora Gomes da Sil-
va ltda-Me, cNPJ: 09.526.366/0001-73. objeto: Prestação de Serviços 
de locação de Veículos e Máquinas Pesadas para atender as necessidades 
da Prefeitura, Secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa 
do Município de Viseu-Pa. assinatura: 30/05/2022. Vigência: 02/06/2022 
a 30/09/2022, consoante com o art. 57, § 1º, inciso Vi da lei 8.666/93.
2º Termo Aditivo de Prazo ao contrato Nº 202/2020 referente ao 
Pregão eletrônico 028/2020. contratante: Secretaria Municipal de Meio 
ambiente, cNPJ: 32.215.300/0001-84. contratado: construtora Gomes da 
Silva ltda-Me, cNPJ: 09.526.366/0001-73. objeto: Prestação de Serviços 
de locação de Veículos e Máquinas Pesadas para atender as necessidades 
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da Prefeitura, Secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa 
do Município de Viseu-Pa. assinatura: 30/05/2022. Vigência: 02/06/2022 
a 30/09/2022, consoante com o art. 57, § 1º, inciso Vi da lei 8.666/93.
EdilToN TaVarES MENdES
Secretaria Municipal de administração
cNPJ 04.873.618/0001-17

Protocolo: 810635

.

.

ParticULares
.

serViÇo sociaL do traNsPorte - sest
UNIDADE B Nº 77 - Marabá/PA
ato aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
CONCORRÊNCIA Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022
o Serviço Social do Transporte - SEST, torna público a homologação e 
adjudicação da concorrência nº 005/2022, cujo objeto é “contratar em-
presa para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da clínica 
odontológica da Unidade B077, com inclusão de peças, conforme neces-
sidade de conservação, como especificado em edital e no Termo de Refe-
rência”, em favor da empresa  odoNToTEc coMErcio E SErViÇoS lTda 
(cNPJ: 34.626.067/0001-58) no valor anual de r$ 38.400,00 (Trinta e oito 
mil e quatrocentos reais).
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 810270
sitio NoVa esPeraNÇa - ieGocHar GHisoLFi FraNciscHetto, cPF: 
014.206.352-55, localizado na Gleba alcobaça, Estrada da ccM, lote 400, 
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: 810637
eva de souza oliveira, cPF 136.521.842-20, torna público que reque-
reu a SEMaSa a licença de operação para empreendimento de Piscicultu-
ra, instalado no Sítio Monte das oliveiras, na rod. Pa.263, km 19, situado 
no município de Breu Branco - Pa.

Protocolo: 810639

.

.

eMPresariaL
.

LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabi-
lidade - SEMaS a licença de operação nº 13254/2022, com validade até 
03/02/2027, para atividade de depósito de produtos e substâncias perigo-
sas no distrito industrial de ananindeua/Pa.

Protocolo: 810642
coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a empresa FM coMBUstÍVeis e deriVados eireLi - ePP, cNPJ/
MF Nº 24.230.819/0001-03 e inscrição Estadual n.º 15.515.882-1, ins-
talada no município de Eldorado dos carajás, Estado do Estado do Pará, 
sito a avenida Xinguara, s/n, Bairro Novo Eldorado, cEP 68.524-000, torna 
público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade- SEMaS, através do processo n.º 2017/0000023707, a licença 
de operação n.º 12.801/2021, em substituição à lo 10.954/2018, com 
validade até 25/02/2022, para o desenvolvimento da atividade de Empresa 
transportadora de substâncias e produtos perigosos.

Protocolo: 810643
sUPer Posto treVao Ltda - Me - sUPer Posto treVÃo, cNPJ: 
24.300.827/0001-89, torna público que recebeu da Secretaria de Es-
tado de Meio ambiente E Sustentabilidade (SEMaS/Pa) a sua licença de 
operação Nº.: 13505/2022, validade até: 26/05/2026 (Processo Nº.: 
2021/0000034435) para a atividade de Empresa Transportadora de subs-
tâncias e produtos perigosos (NV: 9 - Porte B-iii) localizado na av. São 
Geraldo, S/N, bairro Novo Eldorado em Eldorado dos carajás - Pa.

Protocolo: 810644
ata da asseMBLÉia GeraL ordiNÁria dos acioNistas de iM-
PORTADORA DE FERRAGENS S/A, CNPJ-MF n.° 04.893.996/0001-62. 
NirE - 15300011272, realizada em 26/04/2022. aos 26 (vinte e seis) dias 
do mês de abril, do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 17:00 h (de-
zessete horas) em sua sede social, localizada na Travessa 14 de Março, n.° 
1155, sala 403, Umarizal, Belém - Pa. cEP: 66.055-490, atendendo ao Edi-
tal de Convocação regularmente publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará, nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2022 e no Jornal amazônia, nos dias 
06, 07 e 08 de abril de 2022, reuniram-se os acionistas de iMPorTadora 
dE fErraGENS S/a, pessoa jurídica de direito privado, regularmente cons-
tituída sob forma de pessoas jurídica de sociedade por ações, com registro 
na Junta comercial do Estado do Pará (JUcEPa), sob o n.° 15300011272, 
de 30 de janeiro de 1931 e inscrição de cNPJ/Mf n.°  04.893.996/0001-62, 
com sede e foro jurídico no endereço acima mencionado, na conformidade 
do art.124, da lei federal n.° 6.404/1976. À hora designada para início da 
Assembléia, após verificada a presença de acionistas constituindo a maio-
ria do capital social (90,27%), consoante assinaturas apostas no livro de 
Presença de acionistas e nos termos das disposições estatutárias, a Sra. 
cYNTHia VElHo coNdUrÚ E SoUZa, diretora-Presidente, assumiu a Pre-
sidência da assembléia Geral e convidou a mim, acionista Márcia fiGUEi-
ra SoUZa, para secretariar os trabalhos. instalada a mesa, a Presidente 
declarou aberta a sessão da assembléia Geral ordinária e solicitou fosse 

procedida à leitura, em voz alta, do referido Edital. antes de se passar ao 
debate e deliberações sobre os itens constantes do Edital, na seção desti-
nada às questões de ordem, todos os acionistas presentes, que constituem 
na maioria do capital social (90.27%), registram que têm ciência sobre a 
integralidade dos processos judiciais de natureza sucessória e societária, 
que tramitam sob os n°s. 0042230-46.2012.814.0301 (11ª Vara cível de 
Belém); 0051439-39.2012.814.0301 (10ª Vara cível de Belém): 0056150-
87.2012.814.0301 (8ª Vara cível de Belém); 0040852-21.2013.814.0301 
(7ª Vara cível de Belém) e 0052719-11.2013.814.0301 (7ª Vara cível de 
Belém) e todos os recursos a eles relacionados, bem como sobre decisões 
até então neles proferidas, no que se incluem, inclusive, aqueles que even-
tualmente já perderam efeito. Que resolvem por bem, na melhor forma e 
conteúdo de direito, sem embaraços ou coação, deliberar a matéria que 
compõem a ordem do dia desta assembleia Geral ordinária, a qual deverá 
prevalecer sobre qualquer outra deliberação ou ato anterior, no que inclui 
aquelas questões sub judice nos processos listados no item anterior. E, por 
força disso tudo, registram, desde já, que concordam solenemente neste 
ato com revogação de tudo aquilo que for de encontro com as deliberações 
realizadas nesta assembléia Geral ordinária, esteja em juízo ou fora dele. 
Superadas as questões de ordem, passou-se aos itens listados no Edital 
de convocação:
a) Eleição do Presidente da assembleia Geral - foi reeleita para a pre-
sidência da assembléia Geral, com mandato até a próxima assembléia 
Geral ordinária, a senhor(a) VErENa VElHo coNdUrÚ MENdES: b) Elei-
ção do conselho de administração - foram mantidos como membros do 
conselho de administração, com um novo mandato, com duração até a 
próxima assembléia Geral ordinária, o senhor(a), Sra. VErENa VElHo 
coNdUrÚ MENdES, brasileira, casada, administradora, portadora da rG 
n.° 1,393.764 - SEGUP-Pa, cPf n.° 144.756.422-72, residente na Tra-
vessa rui Barbosa, 1389, aptº. 601, bairro de Nazaré. cEP: 66.035-220, 
nesta capital, a Sra. PalloMa coNdUrÚ E SoUZa, brasileira, separada, 
empresária, portadora do rG n°. 3.926.656 SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf 
sob o n° 846.444.272-68, residente e domiciliado(a) na av. Pedro álvares 
cabral, n°. 534, aptº. 9.000, bairro do Umarizal, nesta cidade de Belém 
(Pa), cEP: 66050-400, o Sr. aNToNio carloS rEiS alMEida E SoUZa, 
brasileiro, casado, administrador, portador da rG n.° 2.993.484-SEGUP-
Pa, cPf n.° 047.031.972-00, residente e - domiciliado na avenida Pedro 
álvares cabral, n.° 534, aptº. 9.000, bairro do Umarizal, nesta cidade de 
Belém (Pa) cEP: 66.050-400 e o Sr. caio coNdUrÚ MENdES, brasileiro, 
casado, advogado, portador(a) do rG n°. 5.236.500 Pc/Pa, inscrito(a) no 
cPf/Mf sob o n° 945.781.412-68, residente e domiciliado(a) na av. conse-
lheiro furtado, nº. 1508, aptº. 901, bairro de Batista campos, nesta cidade 
de Belém (Pa), cEP: 66.025-160: c) aprovação dos relatórios da diretoria, 
do Balanço Patrimonial e demonstrativo de resultados, com pareceres da 
auditoria, do ano calendário de 2021 - foi aprovado, por unanimidade, com 
as abstenções legais, o relatório dos administradores, os Balanços Patri-
moniais e demais demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e no Jornal Amazônia no dia 
13 de abril de 2022; d) fixação da remuneração dos administradores - Em 
comum acordo dos acionistas, ficou definido o valor para a remuneração 
aos administradores, na presente gestão: e) o que ocorrer - como nin-
guém mais se manifestasse, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata, a qual tendo sido lida e aprova-
da, vai por todos os presentes assinada: ronaldo diniz Mendes, cynthia 
Velho condurú e Souza, Verena Velho condurú Mendes, antonio carlos 
reis almeida e Souza, Márcia figueira Souza, caio condurú Mendes, Pallo-
ma condurú e Souza e Enzo condurú Mendes, neste ato representado 
por seu procurador, Sr. ronaldo diniz Mendes. Belém(Pa), 26 de abril de 
2022 - Presidente cynthia Velho condurú e Souza. Secretária da mesa - 
Márcia Figueira Souza. Certifico o Registro em 10/05/2022. Arquivamento 
20000773785 de 10/05/2022 - Protocolo 224860470 de 10/05/2022 NirE 
15300011272. Nome da empresa iMPorTadora dE fErraGENS S/a. Este 
documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenti-
cacaodocumentos/autenticacao.aspx. chancela 58313890961400.

Protocolo: 810645
ata da reUNiÃo do coNseLHo de adMiNistraÇÃo da - iMPor-
TADORA DE FERRAGENS S/A, CNPJ-MF n.° 04.893.996/0001-62 
- Nire - 15300011272, realizada em 26/04/2022. o conselho de ad-
ministração da iMPorTadora dE fErraGENS S/a, eleito em assembléia 
Geral ordinária realizada em 26 de abril de 2022 e empossado na mesma 
data, reuniu-se na sede social Travessa 14 de Março, n.° 1155, sala 403. 
Umarizal, Belém - Pa, cEP: 66.055-490, nesta capital, às 18:00 horas, 
com o comparecimento de todos os seus membros, para, no exercício de 
suas atribuições legais e estatutárias, escolher o seu Presidente e ele-
ger a nova diretoria da Empresa. os trabalhos passaram, então, a ser 
dirigidos pelo(a) Presidente do conselho de administração Sra(a) VErENa 
VElHo coNdUrÚ MENdES, que convocou a acionista Márcia fiGUEira 
SoUZa para secretária da reunião. Na seção destinada às questões de 
ordem, todos os acionistas presentes, que constituem na maioria do capi-
tal social (90,27%), registram que têm ciência sobre a integralidade dos 
processos judiciais de natureza sucessória e societária, que tramitam sob 
os n°s. 0042230-46.2012.814.0301 (11ª Vara cível de Belém); 0051439-
39.2012.814.0301 (10ª Vara cível de Belém); 0056150-87.2012.814.0301 
(8ª Vara cível de Belém), 0040852-21.2013.814.0301 (7ª Vara cível de 
Belém) e 0052719-11.2013.814.0301 (7ª Vara cível de Belém) e todos os 
recursos a eles relacionados, bem como sobre decisões até então neles 
proferidas, no que se incluem, inclusive, aqueles que eventualmente já 
perderam efeito. Que resolvem por bem, na melhor forma e conteúdo de 
direito, sem embaraços ou coação, deliberar a matéria que compõem a 
ordem do dia desta reunião do conselho de administração, a qual deverá 
prevalecer sobre qualquer outra deliberação ou ato anterior, no que inclui 
aquelas questões sub judice nos processos listados no item anterior. E, por 
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força disso tudo, registram, desde já, que concordam solenemente neste 
ato com revogação de tudo aquilo que for de encontro com as delibera-
ções realizadas nesta reunião do conselho de administração, esteja em 
juízo ou fora dele. Supridas as questões legais, ponderou a Sra. Presidenta 
que, competindo ao conselho de administração eleger a diretoria da em-
presa, dever-se-ia, desde logo, estabelecer que a mesma terá mandato 
com vigência até a próxima assembléia Geral ordinária da Sociedade, a 
realizar-se no próximo ano, ocasião em que o conselho de administra-
ção, então eleito, escolherá os novos diretores. Procedida à votação, foram 
reeleitos, por unanimidade dos presentes, com mandato nos termos da 
proposta da Sra. Presidente, os seguintes diretores: foi mantida no cargo 
de diretora Presidente a Sra. cynthia Velho condurú e Souza, brasileira, 
casada, economista, rG n.° 2.993.476 SSP/Pa e cPf n.° 098.578.852-68 
, residente e domiciliada na avenida Pedro álvares cabral, n.° 534. aptº. 
9.000, bairro do Umarizal, nesta cidade de Belém (Pa) cEP: 66.050-400; 
reeleitos os diretores Vice-Presidentes: Sr. antonio carlos reis almeida e 
Souza, brasileiro, casado, administrador, portador da rG n.° 2.993.484- 
SEGUP-Pa. cPf n.° 047.031.972-00, residente e domiciliado na avenida 
Pedro álvares cabral, n.° 534, aptº. 9.000, bairro do Umarizal, nesta ci-
dade de Belém (Pa) cEP: 66.050-400; Sr. ronaldo diniz Mendes, brasilei-
ro, casado, economista, portador da rG n.° 2.981 928 - SEGUP-Pa, cPf: 
n.° 063.548.232-00, residente na Travessa rui Barbosa, 1389, apto. 601, 
bairro de Nazaré, cEP: 66.035-220, nesta capital; e Sra. Verena Velho 
condurú Mendes, brasileira, casada, administradora, portadora da rG n.° 
1.393.764 - SEGUP-Pa, cPf n.° 144.756.422-72, residente na Travessa 
ruí Barbosa, 1389, aptº. 601, bairro de Nazaré, cEP: 66.035-220, nesta 
capital. deliberou o conselho de administração sobre a remuneração total 
dos Diretores Administradores, assim como pagamento de bonificações, 
por atingimento de metas, previamente aprovado pelo mesmo. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada esta ata, que 
é por todos assinada. Belém (Pa), 26 de abril de 2022. Presidente - Verena 
Velho condurú Mendes. Márcia figueira Souza - Secretária. ronaldo diniz 
Mendes, caio condurú Mendes, Palloma condurú e Souza, antonio carlos 
reis almeida e Souza, cynthia Velho condurú e Souza e Enzo condurú 
Mendes. Certifico o Registro em 10/05/2022. Arquivamento 20000773788 
de 10/05/2022. Protocolo 224860178 de 10/05/2022. NirE 15300011272. 
Nome da empresa iMPorTadora dE fErraGENS S/a. Este documento 
pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocu-
mentos/autenticacao.aspx. chancela 58413264903308.

Protocolo: 810646
a empresa eNGeFort coNstrUtora e eMPreeNdiMeNtos Ltda, 
inscrita no cNPJ 10.563.802/0001-63, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de Bujaru - SEMMa a licENÇa oPE-
raÇÃo para atividade de “USiNa dE aSfálTo, iNclUSiVE MÓVEl” locali-
zada na rodovia alça Viária, ramal do curuçambaba, Zona rural, Bujaru/
Pa, através do processo 003/2022.

Protocolo: 810647
FaBio MaLicHesKi eireLi - FeNiX terraPLaNaGeM, inscrito 
no CNPJ nº 17.592.547/0001-26, localizado na av. orival Prazeres, 
n° 3019, Bairro Jardim Santarém, Novo Progresso/Pa, torna-se público 
que requereu à SEMMa/NP a licença de operação - l.o com processo de 
protocolo N° 1551/2021, para depósito para Matéria Prima, Produção de 
argamassa e artefatos de cimento.

Protocolo: 810648
EDITAL Nº 4, DE 8 DE JUNHO DE 2022
Vi coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de serVi-
dor do MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
resULtado PreLiMiNar da aNÁLise dos Pedidos de iseNÇÃo
1. relação preliminar de candidatos que tiveram seus pedidos de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição deferidos, nos termos do subitem 10 do Edital 
n. 1/2022, na seguinte ordem: número de inscrição, em ordem crescente.
1.1 Nos termos do parágrafo único do art. 1º da lei Estadual nº 6.988/2007
330001140/ 330001695/ 330002069/ 330002530/ 330012332/ 
330012458/ 330012820/ 330013854/ 330027987/ 330028455/ 
330031614/ 330031878/ 330031995/ 330033431/ 330038494/ 
330039085/ 330041162/ 330041322.
1.2 Nos termos do decreto federal nº 6.135/2007
330000016/ 330000041/ 330000044/ 330000047/ 330000060/ 
330000070/ 330000088/ 330000092/ 330000095/ 330000100/ 
330000104/ 330000107/ 330000119/ 330000121/ 330000133/ 
330000137/ 330000142/ 330000143/ 330000145/ 330000163/ 
330000171/ 330000188/ 330000190/ 330000200/ 330000201/ 
330000202/ 330000205/ 330000209/ 330000211/ 330000224/ 
330000232/ 330000244/ 330000258/ 330000260/ 330000268/ 
330000279/ 330000282/ 330000284/ 330000286/ 330000287/ 
330000291/ 330000304/ 330000310/ 330000321/ 330000322/ 
330000326/ 330000334/ 330000340/ 330000343/ 330000344/ 
330000351/ 330000353/ 330000354/ 330000355/ 330000365/ 
330000373/ 330000379/ 330000381/ 330000385/ 330000386/ 
330000392/ 330000395/ 330000396/ 330000399/ 330000400/ 
330000404/ 330000411/ 330000416/ 330000419/ 330000430/ 
330000453/ 330000457/ 330000463/ 330000473/ 330000485/ 
330000494/ 330000501/ 330000505/ 330000507/ 330000512/ 
330000515/ 330000521/ 330000523/ 330000535/ 330000541/ 
330000542/ 330000545/ 330000553/ 330000555/ 330000572/ 
330000573/ 330000575/ 330000578/ 330000582/ 330000585/ 
330000592/ 330000602/ 330000607/ 330000612/ 330000620/ 
330000627/ 330000630/ 330000633/ 330000638/ 330000639/ 
330000640/ 330000643/ 330000648/ 330000651/ 330000655/ 
330000656/ 330000658/ 330000659/ 330000668/ 330000671/ 
330000672/ 330000674/ 330000677/ 330000680/ 330000686/ 
330000695/ 330000697/ 330000709/ 330000710/ 330000711/ 

330000717/ 330000729/ 330000736/ 330000739/ 330000747/ 
330000748/ 330000751/ 330000762/ 330000768/ 330000781/ 
330000783/ 330000788/ 330000791/ 330000795/ 330000801/ 
330000804/ 330000805/ 330000808/ 330000809/ 330000813/ 
330000816/ 330000818/ 330000819/ 330000838/ 330000842/ 
330000845/ 330000855/ 330000870/ 330000873/ 330000875/ 
330000876/ 330000882/ 330000883/ 330000894/ 330000895/ 
330000899/ 330000900/ 330000906/ 330000907/ 330000912/ 
330000913/ 330000919/ 330000927/ 330000928/ 330000934/ 
330000937/ 330000938/ 330000941/ 330000942/ 330000944/ 
330000945/ 330000951/ 330000957/ 330000969/ 330000970/ 
330000972/ 330000976/ 330000979/ 330000981/ 330000988/ 
330000994/ 330000995/ 330001000/ 330001003/ 330001005/ 
330001009/ 330001010/ 330001011/ 330001012/ 330001018/ 
330001020/ 330001028/ 330001030/ 330001038/ 330001041/ 
330001046/ 330001055/ 330001064/ 330001067/ 330001068/ 
330001073/ 330001075/ 330001084/ 330001090/ 330001097/ 
330001099/ 330001105/ 330001109/ 330001122/ 330001124/ 
330001125/ 330001128/ 330001132/ 330001136/ 330001137/ 
330001146/ 330001149/ 330001151/ 330001157/ 330001165/ 
330001169/ 330001174/ 330001176/ 330001180/ 330001182/ 
330001194/ 330001198/ 330001199/ 330001210/ 330001218/ 
330001221/ 330001228/ 330001234/ 330001237/ 330001243/ 
330001250/ 330001252/ 330001255/ 330001258/ 330001263/ 
330001267/ 330001270/ 330001279/ 330001283/ 330001284/ 
330001287/ 330001307/ 330001318/ 330001319/ 330001323/ 
330001329/ 330001331/ 330001334/ 330001336/ 330001337/ 
330001339/ 330001340/ 330001346/ 330001352/ 330001353/ 
330001355/ 330001357/ 330001370/ 330001371/ 330001376/ 
330001380/ 330001382/ 330001385/ 330001389/ 330001392/ 
330001398/ 330001406/ 330001413/ 330001417/ 330001418/ 
330001420/ 330001444/ 330001445/ 330001452/ 330001461/ 
330001463/ 330001469/ 330001474/ 330001477/ 330001483/ 
330001488/ 330001494/ 330001498/ 330001509/ 330001512/ 
330001514/ 330001519/ 330001524/ 330001525/ 330001527/ 
330001534/ 330001537/ 330001542/ 330001546/ 330001548/ 
330001551/ 330001560/ 330001562/ 330001563/ 330001567/ 
330001570/ 330001578/ 330001581/ 330001585/ 330001587/ 
330001591/ 330001592/ 330001593/ 330001594/ 330001595/ 
330001599/ 330001603/ 330001606/ 330001607/ 330001616/ 
330001617/ 330001618/ 330001621/ 330001624/ 330001625/ 
330001630/ 330001632/ 330001642/ 330001652/ 330001654/ 
330001655/ 330001658/ 330001659/ 330001660/ 330001688/ 
330001691/ 330001697/ 330001708/ 330001710/ 330001711/ 
330001713/ 330001715/ 330001728/ 330001730/ 330001731/ 
330001734/ 330001740/ 330001741/ 330001745/ 330001748/ 
330001749/ 330001750/ 330001764/ 330001767/ 330001768/ 
330001769/ 330001770/ 330001771/ 330001774/ 330001777/ 
330001786/ 330001794/ 330001796/ 330001798/ 330001806/ 
330001815/ 330001817/ 330001821/ 330001822/ 330001829/ 
330001831/ 330001838/ 330001839/ 330001848/ 330001851/ 
330001855/ 330001857/ 330001858/ 330001859/ 330001873/ 
330001878/ 330001883/ 330001885/ 330001889/ 330001892/ 
330001893/ 330001897/ 330001899/ 330001902/ 330001905/ 
330001906/ 330001907/ 330001911/ 330001920/ 330001922/ 
330001925/ 330001929/ 330001932/ 330001937/ 330001940/ 
330001948/ 330001951/ 330001952/ 330001956/ 330001961/ 
330001962/ 330001968/ 330001972/ 330001973/ 330001976/ 
330001978/ 330001980/ 330001981/ 330001984/ 330001987/ 
330001989/ 330001992/ 330001995/ 330001996/ 330001999/ 
330002000/ 330002002/ 330002005/ 330002008/ 330002010/ 
330002011/ 330002020/ 330002022/ 330002033/ 330002034/ 
330002035/ 330002036/ 330002043/ 330002048/ 330002056/ 
330002058/ 330002059/ 330002062/ 330002065/ 330002070/ 
330002074/ 330002083/ 330002085/ 330002095/ 330002106/ 
330002116/ 330002117/ 330002119/ 330002123/ 330002136/ 
330002153/ 330002160/ 330002166/ 330002167/ 330002169/ 
330002170/ 330002179/ 330002188/ 330002191/ 330002192/ 
330002195/ 330002197/ 330002200/ 330002204/ 330002207/ 
330002217/ 330002221/ 330002229/ 330002235/ 330002243/ 
330002248/ 330002250/ 330002254/ 330002256/ 330002260/ 
330002268/ 330002272/ 330002273/ 330002277/ 330002282/ 
330002284/ 330002287/ 330002289/ 330002299/ 330002302/ 
330002303/ 330002306/ 330002314/ 330002320/ 330002321/ 
330002331/ 330002336/ 330002337/ 330002342/ 330002343/ 
330002346/ 330002348/ 330002349/ 330002350/ 330002353/ 
330002356/ 330002357/ 330002358/ 330002360/ 330002361/ 
330002364/ 330002365/ 330002366/ 330002370/ 330002373/ 
330002389/ 330002390/ 330002399/ 330002401/ 330002403/ 
330002408/ 330002416/ 330002421/ 330002423/ 330002436/ 
330002437/ 330002440/ 330002441/ 330002442/ 330002444/ 
330002445/ 330002453/ 330002455/ 330002458/ 330002459/ 
330002468/ 330002474/ 330002475/ 330002476/ 330002477/ 
330002478/ 330002481/ 330002496/ 330002499/ 330002501/ 
330002506/ 330002509/ 330002510/ 330002516/ 330002521/ 
330002529/ 330002534/ 330002541/ 330002543/ 330002545/ 
330002547/ 330002549/ 330002550/ 330002552/ 330002553/ 
330002555/ 330002558/ 330002559/ 330002569/ 330002574/ 
330002575/ 330002582/ 330002586/ 330002587/ 330002590/ 
330002591/ 330002595/ 330002598/ 330002603/ 330002605/ 
330002606/ 330002609/ 330002611/ 330002615/ 330002622/ 
330002623/ 330002626/ 330002627/ 330002629/ 330002634/ 
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330002636/ 330002637/ 330002641/ 330002644/ 330002648/ 
330002649/ 330002650/ 330002652/ 330002656/ 330002664/ 
330002669/ 330002670/ 330002675/ 330002676/ 330002679/ 
330002680/ 330002691/ 330002703/ 330002705/ 330002707/ 
330002713/ 330002719/ 330002722/ 330002723/ 330002729/ 
330002735/ 330002740/ 330002741/ 330002743/ 330002746/ 
330002756/ 330002762/ 330002766/ 330002768/ 330002772/ 
330002779/ 330002789/ 330002792/ 330002807/ 330002808/ 
330002812/ 330002816/ 330002817/ 330002822/ 330002825/ 
330002828/ 330002831/ 330002833/ 330002838/ 330002839/ 
330002841/ 330002844/ 330002845/ 330002847/ 330002848/ 
330002851/ 330002852/ 330002854/ 330002855/ 330002858/ 
330002861/ 330002865/ 330002866/ 330002882/ 330002883/ 
330002896/ 330002899/ 330002904/ 330002915/ 330002916/ 
330002918/ 330002919/ 330002925/ 330002929/ 330002933/ 
330002934/ 330002935/ 330002936/ 330002937/ 330002938/ 
330002943/ 330002944/ 330002946/ 330002947/ 330002948/ 
330002952/ 330002954/ 330002962/ 330002979/ 330002980/ 
330002985/ 330002987/ 330002988/ 330002991/ 330002994/ 
330002995/ 330003010/ 330003015/ 330003017/ 330003018/ 
330003019/ 330003020/ 330003026/ 330003028/ 330003030/ 
330003031/ 330003036/ 330003038/ 330003039/ 330003043/ 
330003044/ 330003052/ 330003053/ 330003056/ 330003057/ 
330003062/ 330003070/ 330003077/ 330003079/ 330003089/ 
330003090/ 330003093/ 330003097/ 330003098/ 330003112/ 
330003113/ 330003121/ 330003125/ 330003128/ 330003136/ 
330003146/ 330003150/ 330003155/ 330003167/ 330003169/ 
330003170/ 330003182/ 330003192/ 330003194/ 330003199/ 
330003201/ 330003206/ 330003208/ 330003214/ 330003216/ 
330003217/ 330003218/ 330003223/ 330003224/ 330003226/ 
330003230/ 330003233/ 330003239/ 330003240/ 330003242/ 
330003250/ 330003251/ 330003254/ 330003263/ 330003267/ 
330003272/ 330003273/ 330003279/ 330003282/ 330003286/ 
330003288/ 330003292/ 330003295/ 330003298/ 330003306/ 
330003308/ 330003310/ 330003311/ 330003313/ 330003315/ 
330003316/ 330003319/ 330003321/ 330003324/ 330003325/ 
330003327/ 330003331/ 330003334/ 330003335/ 330003340/ 
330003341/ 330003348/ 330003351/ 330003353/ 330003354/ 
330003357/ 330003358/ 330003369/ 330003373/ 330003374/ 
330003375/ 330003388/ 330003390/ 330003395/ 330003407/ 
330003411/ 330003412/ 330003416/ 330003423/ 330003424/ 
330003435/ 330003441/ 330003443/ 330003444/ 330003448/ 
330003450/ 330003454/ 330003455/ 330003464/ 330003468/ 
330003477/ 330003478/ 330003480/ 330003484/ 330003496/ 
330003498/ 330003499/ 330003504/ 330003505/ 330003507/ 
330003512/ 330003515/ 330003522/ 330003523/ 330003524/ 
330003527/ 330003529/ 330003531/ 330003533/ 330003537/ 
330003546/ 330003552/ 330003553/ 330003555/ 330003558/ 
330003560/ 330003564/ 330003565/ 330003568/ 330003569/ 
330003575/ 330003579/ 330003580/ 330003583/ 330003587/ 
330003588/ 330003595/ 330003598/ 330003602/ 330003608/ 
330003617/ 330003620/ 330003624/ 330003627/ 330003628/ 
330003630/ 330003631/ 330003632/ 330003633/ 330003634/ 
330003636/ 330003640/ 330003643/ 330003644/ 330003647/ 
330003648/ 330003651/ 330003655/ 330003657/ 330003674/ 
330003691/ 330003692/ 330003696/ 330003704/ 330003716/ 
330003719/ 330003721/ 330003728/ 330003733/ 330003735/ 
330003736/ 330003744/ 330003760/ 330003762/ 330003764/ 
330003767/ 330003775/ 330003780/ 330003781/ 330003795/ 
330003806/ 330003807/ 330003810/ 330003813/ 330003814/ 
330003816/ 330003817/ 330003818/ 330003819/ 330003821/ 
330003824/ 330003832/ 330003833/ 330003834/ 330003841/ 
330003842/ 330003850/ 330003852/ 330003855/ 330003858/ 
330003860/ 330003861/ 330003862/ 330003863/ 330003864/ 
330003876/ 330003880/ 330003888/ 330003892/ 330003895/ 
330003902/ 330003907/ 330003908/ 330003918/ 330003919/ 
330003926/ 330003927/ 330003929/ 330003933/ 330003937/ 
330003940/ 330003947/ 330003952/ 330003954/ 330003955/ 
330003956/ 330003959/ 330003964/ 330003967/ 330003969/ 
330003973/ 330003981/ 330003982/ 330003986/ 330003992/ 
330003993/ 330003994/ 330003995/ 330003999/ 330004000/ 
330004003/ 330004006/ 330004007/ 330004008/ 330004009/ 
330004012/ 330004013/ 330004014/ 330004017/ 330004018/ 
330004021/ 330004026/ 330004027/ 330004028/ 330004030/ 
330004032/ 330004038/ 330004044/ 330004045/ 330004048/ 
330004053/ 330004055/ 330004061/ 330004064/ 330004071/ 
330004073/ 330004074/ 330004077/ 330004079/ 330004080/ 
330004082/ 330004086/ 330004089/ 330004092/ 330004093/ 
330004097/ 330004099/ 330004103/ 330004108/ 330004109/ 
330004110/ 330004114/ 330004116/ 330004120/ 330004123/ 
330004134/ 330004136/ 330004139/ 330004143/ 330004148/ 
330004149/ 330004158/ 330004162/ 330004166/ 330004170/ 
330004177/ 330004183/ 330004185/ 330004194/ 330004196/ 
330004200/ 330004211/ 330004213/ 330004214/ 330004217/ 
330004218/ 330004221/ 330004228/ 330004230/ 330004232/ 
330004235/ 330004238/ 330004240/ 330004249/ 330004252/ 
330004255/ 330004257/ 330004259/ 330004261/ 330004270/ 
330004271/ 330004274/ 330004288/ 330004296/ 330004308/ 
330004309/ 330004311/ 330004313/ 330004320/ 330004322/ 
330004324/ 330004327/ 330004329/ 330004333/ 330004340/ 
330004342/ 330004343/ 330004353/ 330004361/ 330004362/ 
330004363/ 330004364/ 330004365/ 330004370/ 330004389/ 

330004391/ 330004395/ 330004400/ 330004402/ 330004415/ 
330004420/ 330004421/ 330004422/ 330004424/ 330004427/ 
330004430/ 330004431/ 330004432/ 330004433/ 330004435/ 
330004440/ 330004442/ 330004444/ 330004446/ 330004452/ 
330004454/ 330004459/ 330004464/ 330004469/ 330004470/ 
330004471/ 330004472/ 330004473/ 330004474/ 330004480/ 
330004486/ 330004489/ 330004491/ 330004502/ 330004505/ 
330004507/ 330004509/ 330004512/ 330004517/ 330004537/ 
330004538/ 330004555/ 330004558/ 330004563/ 330004564/ 
330004566/ 330004567/ 330004577/ 330004581/ 330004582/ 
330004583/ 330004585/ 330004587/ 330004591/ 330004594/ 
330004596/ 330004601/ 330004604/ 330004607/ 330004613/ 
330004628/ 330004637/ 330004640/ 330004641/ 330004648/ 
330004649/ 330004653/ 330004656/ 330004672/ 330004679/ 
330004680/ 330004681/ 330004692/ 330004698/ 330004713/ 
330004719/ 330004724/ 330004727/ 330004728/ 330004731/ 
330004736/ 330004742/ 330004745/ 330004749/ 330004750/ 
330004751/ 330004753/ 330004755/ 330004760/ 330004761/ 
330004765/ 330004770/ 330004775/ 330004776/ 330004793/ 
330004798/ 330004806/ 330004808/ 330004821/ 330004822/ 
330004825/ 330004833/ 330004834/ 330004837/ 330004844/ 
330004851/ 330004864/ 330004866/ 330004867/ 330004868/ 
330004873/ 330004876/ 330004877/ 330004881/ 330004884/ 
330004885/ 330004893/ 330004895/ 330004901/ 330004903/ 
330004906/ 330004908/ 330004913/ 330004919/ 330004922/ 
330004927/ 330004930/ 330004935/ 330004947/ 330004948/ 
330004950/ 330004957/ 330004958/ 330004959/ 330004960/ 
330004962/ 330004965/ 330004970/ 330004973/ 330004977/ 
330004978/ 330004980/ 330004991/ 330004993/ 330004995/ 
330004997/ 330005002/ 330005009/ 330005015/ 330005021/ 
330005023/ 330005025/ 330005034/ 330005035/ 330005036/ 
330005042/ 330005049/ 330005052/ 330005053/ 330005054/ 
330005058/ 330005070/ 330005088/ 330005111/ 330005117/ 
330005119/ 330005125/ 330005131/ 330005133/ 330005140/ 
330005142/ 330005144/ 330005146/ 330005150/ 330005152/ 
330005160/ 330005162/ 330005176/ 330005180/ 330005186/ 
330005193/ 330005198/ 330005202/ 330005204/ 330005213/ 
330005223/ 330005224/ 330005234/ 330005240/ 330005247/ 
330005250/ 330005252/ 330005256/ 330005262/ 330005263/ 
330005264/ 330005266/ 330005271/ 330005274/ 330005286/ 
330005289/ 330005298/ 330005304/ 330005312/ 330005313/ 
330005317/ 330005318/ 330005326/ 330005329/ 330005339/ 
330005344/ 330005348/ 330005351/ 330005368/ 330005369/ 
330005371/ 330005373/ 330005394/ 330005400/ 330005405/ 
330005408/ 330005409/ 330005415/ 330005419/ 330005422/ 
330005424/ 330005425/ 330005428/ 330005437/ 330005439/ 
330005445/ 330005447/ 330005458/ 330005463/ 330005468/ 
330005469/ 330005471/ 330005476/ 330005477/ 330005478/ 
330005483/ 330005485/ 330005486/ 330005492/ 330005496/ 
330005499/ 330005500/ 330005503/ 330005506/ 330005509/ 
330005514/ 330005518/ 330005521/ 330005527/ 330005530/ 
330005534/ 330005536/ 330005541/ 330005546/ 330005572/ 
330005589/ 330005592/ 330005596/ 330005601/ 330005603/ 
330005606/ 330005609/ 330005613/ 330005615/ 330005617/ 
330005626/ 330005627/ 330005628/ 330005629/ 330005632/ 
330005649/ 330005650/ 330005652/ 330005655/ 330005657/ 
330005659/ 330005661/ 330005665/ 330005666/ 330005674/ 
330005681/ 330005685/ 330005687/ 330005691/ 330005699/ 
330005702/ 330005709/ 330005710/ 330005714/ 330005718/ 
330005722/ 330005732/ 330005735/ 330005744/ 330005757/ 
330005763/ 330005766/ 330005771/ 330005772/ 330005778/ 
330005780/ 330005786/ 330005788/ 330005795/ 330005796/ 
330005798/ 330005801/ 330005803/ 330005804/ 330005811/ 
330005813/ 330005816/ 330005817/ 330005819/ 330005821/ 
330005828/ 330005829/ 330005832/ 330005834/ 330005838/ 
330005842/ 330005844/ 330005850/ 330005862/ 330005873/ 
330005964/ 330005974/ 330006014/ 330006041/ 330006055/ 
330006074/ 330006076/ 330006083/ 330006094/ 330006128/ 
330006155/ 330006156/ 330006169/ 330006219/ 330006228/ 
330006238/ 330006258/ 330006264/ 330006272/ 330006276/ 
330006279/ 330006285/ 330006287/ 330006355/ 330006359/ 
330006361/ 330006372/ 330006380/ 330006391/ 330006397/ 
330006417/ 330006437/ 330006438/ 330006440/ 330006444/ 
330006452/ 330006457/ 330006461/ 330006475/ 330006499/ 
330006522/ 330006528/ 330006536/ 330006547/ 330006552/ 
330006555/ 330006564/ 330006571/ 330006589/ 330006605/ 
330006611/ 330006615/ 330006616/ 330006621/ 330006623/ 
330006624/ 330006633/ 330006634/ 330006638/ 330006639/ 
330006640/ 330006644/ 330006652/ 330006655/ 330006657/ 
330006660/ 330006664/ 330006677/ 330006681/ 330006689/ 
330006691/ 330006692/ 330006693/ 330006696/ 330006706/ 
330006708/ 330006713/ 330006717/ 330006725/ 330006733/ 
330006737/ 330006742/ 330006744/ 330006750/ 330006770/ 
330006771/ 330006774/ 330006783/ 330006787/ 330006797/ 
330006804/ 330006812/ 330006827/ 330006834/ 330006835/ 
330006842/ 330006844/ 330006853/ 330006857/ 330006859/ 
330006862/ 330006867/ 330006869/ 330006870/ 330006874/ 
330006880/ 330006885/ 330006890/ 330006893/ 330006895/ 
330006901/ 330006904/ 330006909/ 330006913/ 330006922/ 
330006925/ 330006929/ 330006932/ 330006942/ 330006948/ 
330006958/ 330006961/ 330006991/ 330006993/ 330006998/ 
330007000/ 330007001/ 330007008/ 330007011/ 330007019/ 
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330007026/ 330007037/ 330007052/ 330007058/ 330007061/ 
330007064/ 330007077/ 330007084/ 330007088/ 330007096/ 
330007098/ 330007100/ 330007106/ 330007108/ 330007110/ 
330007116/ 330007118/ 330007121/ 330007146/ 330007149/ 
330007150/ 330007153/ 330007159/ 330007160/ 330007168/ 
330007169/ 330007175/ 330007176/ 330007185/ 330007189/ 
330007190/ 330007191/ 330007193/ 330007211/ 330007215/ 
330007217/ 330007219/ 330007221/ 330007223/ 330007241/ 
330007242/ 330007244/ 330007245/ 330007246/ 330007252/ 
330007255/ 330007256/ 330007263/ 330007267/ 330007269/ 
330007272/ 330007274/ 330007275/ 330007278/ 330007283/ 
330007299/ 330007301/ 330007313/ 330007317/ 330007321/ 
330007323/ 330007324/ 330007325/ 330007327/ 330007339/ 
330007340/ 330007346/ 330007356/ 330007358/ 330007359/ 
330007362/ 330007363/ 330007364/ 330007365/ 330007369/ 
330007374/ 330007377/ 330007378/ 330007384/ 330007386/ 
330007387/ 330007390/ 330007401/ 330007405/ 330007406/ 
330007409/ 330007430/ 330007436/ 330007438/ 330007440/ 
330007447/ 330007448/ 330007458/ 330007459/ 330007472/ 
330007476/ 330007485/ 330007489/ 330007496/ 330007499/ 
330007501/ 330007505/ 330007511/ 330007513/ 330007514/ 
330007518/ 330007531/ 330007549/ 330007554/ 330007558/ 
330007565/ 330007566/ 330007568/ 330007570/ 330007584/ 
330007586/ 330007588/ 330007593/ 330007594/ 330007605/ 
330007608/ 330007609/ 330007616/ 330007617/ 330007620/ 
330007623/ 330007627/ 330007634/ 330007642/ 330007645/ 
330007649/ 330007653/ 330007654/ 330007658/ 330007664/ 
330007666/ 330007675/ 330007680/ 330007683/ 330007691/ 
330007693/ 330007694/ 330007697/ 330007701/ 330007709/ 
330007712/ 330007713/ 330007714/ 330007715/ 330007718/ 
330007719/ 330007721/ 330007722/ 330007724/ 330007725/ 
330007727/ 330007728/ 330007729/ 330007732/ 330007744/ 
330007748/ 330007749/ 330007752/ 330007754/ 330007758/ 
330007762/ 330007764/ 330007765/ 330007769/ 330007771/ 
330007775/ 330007776/ 330007777/ 330007778/ 330007779/ 
330007794/ 330007804/ 330007807/ 330007813/ 330007814/ 
330007816/ 330007817/ 330007819/ 330007822/ 330007825/ 
330007828/ 330007832/ 330007833/ 330007834/ 330007839/ 
330007840/ 330007853/ 330007863/ 330007873/ 330007879/ 
330007881/ 330007885/ 330007893/ 330007911/ 330007915/ 
330007920/ 330007925/ 330007926/ 330007927/ 330007929/ 
330007930/ 330007932/ 330007940/ 330007942/ 330007945/ 
330007947/ 330007949/ 330007950/ 330007952/ 330007959/ 
330007966/ 330007979/ 330007990/ 330007993/ 330007994/ 
330008016/ 330008017/ 330008023/ 330008025/ 330008029/ 
330008035/ 330008037/ 330008045/ 330008052/ 330008056/ 
330008057/ 330008058/ 330008062/ 330008069/ 330008073/ 
330008077/ 330008078/ 330008080/ 330008082/ 330008084/ 
330008087/ 330008091/ 330008094/ 330008097/ 330008099/ 
330008102/ 330008106/ 330008127/ 330008151/ 330008152/ 
330008153/ 330008155/ 330008158/ 330008162/ 330008163/ 
330008166/ 330008181/ 330008187/ 330008189/ 330008193/ 
330008194/ 330008197/ 330008199/ 330008203/ 330008204/ 
330008205/ 330008208/ 330008210/ 330008212/ 330008216/ 
330008217/ 330008225/ 330008226/ 330008227/ 330008231/ 
330008232/ 330008236/ 330008239/ 330008240/ 330008242/ 
330008243/ 330008248/ 330008251/ 330008253/ 330008255/ 
330008257/ 330008261/ 330008265/ 330008267/ 330008274/ 
330008278/ 330008288/ 330008290/ 330008294/ 330008296/ 
330008297/ 330008304/ 330008306/ 330008309/ 330008315/ 
330008320/ 330008323/ 330008330/ 330008332/ 330008337/ 
330008347/ 330008348/ 330008355/ 330008358/ 330008359/ 
330008368/ 330008374/ 330008379/ 330008380/ 330008385/ 
330008394/ 330008397/ 330008398/ 330008402/ 330008404/ 
330008409/ 330008410/ 330008418/ 330008427/ 330008428/ 
330008430/ 330008431/ 330008432/ 330008435/ 330008437/ 
330008442/ 330008445/ 330008446/ 330008450/ 330008457/ 
330008458/ 330008459/ 330008465/ 330008469/ 330008473/ 
330008474/ 330008480/ 330008482/ 330008493/ 330008504/ 
330008505/ 330008513/ 330008515/ 330008516/ 330008518/ 
330008523/ 330008528/ 330008531/ 330008532/ 330008533/ 
330008536/ 330008541/ 330008544/ 330008545/ 330008546/ 
330008549/ 330008552/ 330008553/ 330008558/ 330008568/ 
330008571/ 330008579/ 330008588/ 330008589/ 330008591/ 
330008598/ 330008605/ 330008612/ 330008625/ 330008639/ 
330008640/ 330008644/ 330008655/ 330008657/ 330008659/ 
330008661/ 330008663/ 330008666/ 330008671/ 330008672/ 
330008674/ 330008675/ 330008677/ 330008680/ 330008688/ 
330008694/ 330008695/ 330008696/ 330008698/ 330008700/ 
330008701/ 330008706/ 330008707/ 330008709/ 330008710/ 
330008712/ 330008717/ 330008718/ 330008721/ 330008725/ 
330008727/ 330008729/ 330008730/ 330008731/ 330008734/ 
330008743/ 330008744/ 330008749/ 330008752/ 330008753/ 
330008754/ 330008757/ 330008758/ 330008762/ 330008765/ 
330008769/ 330008773/ 330008774/ 330008777/ 330008782/ 
330008789/ 330008797/ 330008802/ 330008811/ 330008817/ 
330008820/ 330008823/ 330008824/ 330008830/ 330008835/ 
330008842/ 330008843/ 330008849/ 330008853/ 330008862/ 
330008870/ 330008871/ 330008878/ 330008879/ 330008889/ 
330008891/ 330008897/ 330008905/ 330008909/ 330008910/ 
330008913/ 330008917/ 330008924/ 330008926/ 330008930/ 
330008935/ 330008936/ 330008940/ 330008942/ 330008943/ 

330008949/ 330008952/ 330008958/ 330008959/ 330008962/ 
330008963/ 330008965/ 330008966/ 330008967/ 330008976/ 
330008984/ 330008988/ 330008997/ 330008999/ 330009000/ 
330009002/ 330009003/ 330009006/ 330009010/ 330009015/ 
330009016/ 330009022/ 330009026/ 330009029/ 330009031/ 
330009033/ 330009038/ 330009039/ 330009045/ 330009047/ 
330009054/ 330009062/ 330009063/ 330009064/ 330009067/ 
330009069/ 330009070/ 330009079/ 330009080/ 330009084/ 
330009086/ 330009089/ 330009098/ 330009099/ 330009102/ 
330009109/ 330009110/ 330009111/ 330009116/ 330009117/ 
330009118/ 330009119/ 330009120/ 330009121/ 330009126/ 
330009128/ 330009143/ 330009153/ 330009155/ 330009156/ 
330009162/ 330009164/ 330009166/ 330009171/ 330009173/ 
330009175/ 330009178/ 330009185/ 330009188/ 330009189/ 
330009192/ 330009193/ 330009195/ 330009199/ 330009202/ 
330009213/ 330009217/ 330009220/ 330009224/ 330009225/ 
330009230/ 330009241/ 330009242/ 330009246/ 330009257/ 
330009258/ 330009260/ 330009261/ 330009278/ 330009280/ 
330009289/ 330009309/ 330009315/ 330009316/ 330009321/ 
330009326/ 330009330/ 330009332/ 330009334/ 330009336/ 
330009344/ 330009347/ 330009355/ 330009361/ 330009363/ 
330009367/ 330009372/ 330009373/ 330009382/ 330009393/ 
330009396/ 330009398/ 330009403/ 330009406/ 330009410/ 
330009415/ 330009417/ 330009419/ 330009426/ 330009431/ 
330009432/ 330009445/ 330009446/ 330009451/ 330009455/ 
330009459/ 330009466/ 330009468/ 330009469/ 330009475/ 
330009478/ 330009482/ 330009499/ 330009500/ 330009502/ 
330009504/ 330009505/ 330009507/ 330009515/ 330009517/ 
330009518/ 330009519/ 330009521/ 330009523/ 330009524/ 
330009529/ 330009530/ 330009531/ 330009533/ 330009534/ 
330009539/ 330009542/ 330009548/ 330009549/ 330009550/ 
330009552/ 330009562/ 330009565/ 330009570/ 330009573/ 
330009578/ 330009580/ 330009584/ 330009586/ 330009591/ 
330009597/ 330009602/ 330009609/ 330009624/ 330009627/ 
330009628/ 330009635/ 330009639/ 330009640/ 330009651/ 
330009653/ 330009654/ 330009670/ 330009674/ 330009677/ 
330009678/ 330009679/ 330009682/ 330009683/ 330009684/ 
330009686/ 330009689/ 330009691/ 330009692/ 330009697/ 
330009701/ 330009703/ 330009707/ 330009713/ 330009714/ 
330009715/ 330009724/ 330009727/ 330009728/ 330009729/ 
330009733/ 330009735/ 330009747/ 330009748/ 330009752/ 
330009759/ 330009760/ 330009761/ 330009766/ 330009767/ 
330009768/ 330009772/ 330009773/ 330009776/ 330009779/ 
330009782/ 330009786/ 330009790/ 330009795/ 330009796/ 
330009797/ 330009798/ 330009802/ 330009804/ 330009809/ 
330009817/ 330009819/ 330009820/ 330009823/ 330009829/ 
330009830/ 330009831/ 330009835/ 330009838/ 330009840/ 
330009848/ 330009849/ 330009856/ 330009871/ 330009872/ 
330009873/ 330009878/ 330009882/ 330009883/ 330009885/ 
330009887/ 330009892/ 330009893/ 330009896/ 330009908/ 
330009911/ 330009918/ 330009920/ 330009932/ 330009945/ 
330009954/ 330009960/ 330009963/ 330009967/ 330009974/ 
330009977/ 330009981/ 330009987/ 330009989/ 330009999/ 
330010002/ 330010003/ 330010008/ 330010023/ 330010028/ 
330010034/ 330010038/ 330010041/ 330010051/ 330010052/ 
330010055/ 330010056/ 330010059/ 330010064/ 330010068/ 
330010076/ 330010091/ 330010093/ 330010096/ 330010097/ 
330010098/ 330010099/ 330010101/ 330010113/ 330010119/ 
330010121/ 330010133/ 330010136/ 330010137/ 330010138/ 
330010140/ 330010141/ 330010145/ 330010146/ 330010147/ 
330010153/ 330010157/ 330010158/ 330010159/ 330010162/ 
330010170/ 330010171/ 330010177/ 330010185/ 330010186/ 
330010188/ 330010196/ 330010198/ 330010209/ 330010211/ 
330010212/ 330010215/ 330010224/ 330010225/ 330010229/ 
330010232/ 330010233/ 330010235/ 330010240/ 330010242/ 
330010249/ 330010250/ 330010254/ 330010255/ 330010259/ 
330010261/ 330010263/ 330010272/ 330010273/ 330010277/ 
330010278/ 330010283/ 330010291/ 330010293/ 330010295/ 
330010298/ 330010300/ 330010303/ 330010310/ 330010312/ 
330010316/ 330010317/ 330010321/ 330010329/ 330010331/ 
330010332/ 330010336/ 330010337/ 330010340/ 330010344/ 
330010347/ 330010352/ 330010354/ 330010359/ 330010367/ 
330010369/ 330010373/ 330010374/ 330010376/ 330010377/ 
330010380/ 330010385/ 330010387/ 330010389/ 330010390/ 
330010399/ 330010400/ 330010410/ 330010416/ 330010421/ 
330010423/ 330010425/ 330010428/ 330010430/ 330010435/ 
330010443/ 330010447/ 330010455/ 330010458/ 330010459/ 
330010462/ 330010468/ 330010469/ 330010471/ 330010474/ 
330010476/ 330010479/ 330010486/ 330010487/ 330010488/ 
330010491/ 330010493/ 330010495/ 330010498/ 330010501/ 
330010503/ 330010504/ 330010509/ 330010511/ 330010514/ 
330010526/ 330010527/ 330010530/ 330010531/ 330010541/ 
330010544/ 330010549/ 330010551/ 330010554/ 330010557/ 
330010566/ 330010568/ 330010578/ 330010581/ 330010586/ 
330010587/ 330010590/ 330010591/ 330010592/ 330010594/ 
330010596/ 330010600/ 330010601/ 330010607/ 330010608/ 
330010624/ 330010625/ 330010627/ 330010636/ 330010638/ 
330010644/ 330010658/ 330010659/ 330010661/ 330010674/ 
330010682/ 330010685/ 330010695/ 330010697/ 330010700/ 
330010701/ 330010702/ 330010705/ 330010706/ 330010710/ 
330010714/ 330010720/ 330010721/ 330010722/ 330010733/ 
330010734/ 330010735/ 330010740/ 330010741/ 330010744/ 
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330010749/ 330010753/ 330010755/ 330010757/ 330010761/ 
330010766/ 330010767/ 330010768/ 330010775/ 330010787/ 
330010791/ 330010794/ 330010796/ 330010802/ 330010806/ 
330010810/ 330010812/ 330010816/ 330010820/ 330010822/ 
330010823/ 330010824/ 330010828/ 330010830/ 330010834/ 
330010839/ 330010843/ 330010847/ 330010848/ 330010849/ 
330010854/ 330010856/ 330010857/ 330010858/ 330010859/ 
330010865/ 330010867/ 330010869/ 330010871/ 330010877/ 
330010878/ 330010883/ 330010886/ 330010889/ 330010899/ 
330010902/ 330010906/ 330010908/ 330010909/ 330010912/ 
330010915/ 330010920/ 330010926/ 330010939/ 330010943/ 
330010944/ 330010948/ 330010958/ 330010959/ 330010968/ 
330010969/ 330010978/ 330010981/ 330010986/ 330010987/ 
330010991/ 330010994/ 330011001/ 330011003/ 330011004/ 
330011009/ 330011017/ 330011023/ 330011026/ 330011028/ 
330011031/ 330011033/ 330011034/ 330011035/ 330011039/ 
330011043/ 330011047/ 330011048/ 330011052/ 330011053/ 
330011057/ 330011058/ 330011064/ 330011066/ 330011068/ 
330011070/ 330011071/ 330011079/ 330011080/ 330011085/ 
330011088/ 330011089/ 330011090/ 330011091/ 330011092/ 
330011098/ 330011100/ 330011104/ 330011107/ 330011109/ 
330011118/ 330011119/ 330011126/ 330011127/ 330011128/ 
330011135/ 330011141/ 330011143/ 330011144/ 330011146/ 
330011148/ 330011149/ 330011151/ 330011154/ 330011156/ 
330011157/ 330011160/ 330011161/ 330011165/ 330011166/ 
330011168/ 330011171/ 330011174/ 330011183/ 330011188/ 
330011198/ 330011210/ 330011219/ 330011223/ 330011225/ 
330011226/ 330011230/ 330011236/ 330011238/ 330011241/ 
330011244/ 330011246/ 330011260/ 330011261/ 330011262/ 
330011266/ 330011272/ 330011273/ 330011276/ 330011277/ 
330011283/ 330011284/ 330011288/ 330011289/ 330011290/ 
330011300/ 330011304/ 330011306/ 330011307/ 330011317/ 
330011318/ 330011323/ 330011331/ 330011337/ 330011340/ 
330011344/ 330011346/ 330011348/ 330011351/ 330011355/ 
330011356/ 330011359/ 330011362/ 330011363/ 330011368/ 
330011371/ 330011372/ 330011374/ 330011375/ 330011377/ 
330011382/ 330011388/ 330011394/ 330011404/ 330011406/ 
330011411/ 330011419/ 330011422/ 330011423/ 330011428/ 
330011432/ 330011438/ 330011439/ 330011441/ 330011445/ 
330011448/ 330011451/ 330011461/ 330011463/ 330011467/ 
330011468/ 330011471/ 330011477/ 330011479/ 330011488/ 
330011489/ 330011499/ 330011500/ 330011501/ 330011508/ 
330011509/ 330011512/ 330011513/ 330011521/ 330011522/ 
330011523/ 330011526/ 330011528/ 330011530/ 330011531/ 
330011532/ 330011537/ 330011542/ 330011543/ 330011550/ 
330011555/ 330011556/ 330011560/ 330011561/ 330011564/ 
330011569/ 330011571/ 330011580/ 330011584/ 330011586/ 
330011590/ 330011594/ 330011595/ 330011606/ 330011607/ 
330011618/ 330011620/ 330011624/ 330011626/ 330011628/ 
330011629/ 330011633/ 330011640/ 330011648/ 330011655/ 
330011656/ 330011658/ 330011663/ 330011672/ 330011674/ 
330011675/ 330011676/ 330011682/ 330011687/ 330011688/ 
330011701/ 330011703/ 330011707/ 330011710/ 330011712/ 
330011714/ 330011716/ 330011720/ 330011721/ 330011729/ 
330011734/ 330011736/ 330011741/ 330011743/ 330011744/ 
330011745/ 330011748/ 330011751/ 330011754/ 330011755/ 
330011758/ 330011759/ 330011762/ 330011764/ 330011765/ 
330011770/ 330011776/ 330011780/ 330011783/ 330011788/ 
330011790/ 330011793/ 330011796/ 330011797/ 330011798/ 
330011806/ 330011808/ 330011812/ 330011813/ 330011814/ 
330011817/ 330011818/ 330011822/ 330011824/ 330011830/ 
330011835/ 330011836/ 330011844/ 330011846/ 330011847/ 
330011848/ 330011850/ 330011852/ 330011854/ 330011860/ 
330011863/ 330011865/ 330011866/ 330011878/ 330011879/ 
330011883/ 330011885/ 330011886/ 330011889/ 330011890/ 
330011892/ 330011894/ 330011908/ 330011912/ 330011917/ 
330011918/ 330011924/ 330011925/ 330011926/ 330011927/ 
330011942/ 330011944/ 330011946/ 330011950/ 330011951/ 
330011952/ 330011954/ 330011955/ 330011965/ 330011967/ 
330011968/ 330011977/ 330011980/ 330011983/ 330011984/ 
330011988/ 330011991/ 330012021/ 330012025/ 330012029/ 
330012030/ 330012037/ 330012038/ 330012040/ 330012041/ 
330012043/ 330012045/ 330012052/ 330012053/ 330012057/ 
330012058/ 330012063/ 330012064/ 330012065/ 330012071/ 
330012072/ 330012074/ 330012075/ 330012076/ 330012081/ 
330012082/ 330012084/ 330012085/ 330012086/ 330012088/ 
330012089/ 330012095/ 330012096/ 330012098/ 330012099/ 
330012101/ 330012114/ 330012116/ 330012126/ 330012128/ 
330012130/ 330012136/ 330012137/ 330012143/ 330012145/ 
330012150/ 330012151/ 330012161/ 330012163/ 330012167/ 
330012171/ 330012176/ 330012179/ 330012185/ 330012191/ 
330012193/ 330012200/ 330012205/ 330012206/ 330012208/ 
330012209/ 330012217/ 330012220/ 330012224/ 330012227/ 
330012229/ 330012231/ 330012234/ 330012237/ 330012242/ 
330012243/ 330012247/ 330012248/ 330012254/ 330012260/ 
330012262/ 330012265/ 330012266/ 330012267/ 330012270/ 
330012278/ 330012280/ 330012281/ 330012287/ 330012288/ 
330012291/ 330012292/ 330012294/ 330012297/ 330012300/ 
330012301/ 330012305/ 330012308/ 330012309/ 330012313/ 
330012314/ 330012315/ 330012320/ 330012321/ 330012325/ 
330012329/ 330012334/ 330012335/ 330012337/ 330012338/ 
330012339/ 330012342/ 330012345/ 330012346/ 330012349/ 

330012355/ 330012357/ 330012362/ 330012366/ 330012367/ 
330012372/ 330012373/ 330012375/ 330012380/ 330012385/ 
330012389/ 330012398/ 330012399/ 330012402/ 330012405/ 
330012411/ 330012414/ 330012423/ 330012426/ 330012428/ 
330012430/ 330012431/ 330012433/ 330012439/ 330012441/ 
330012448/ 330012452/ 330012454/ 330012465/ 330012472/ 
330012481/ 330012483/ 330012485/ 330012490/ 330012500/ 
330012507/ 330012509/ 330012510/ 330012511/ 330012515/ 
330012522/ 330012526/ 330012527/ 330012529/ 330012533/ 
330012545/ 330012546/ 330012555/ 330012557/ 330012558/ 
330012560/ 330012564/ 330012565/ 330012573/ 330012576/ 
330012580/ 330012581/ 330012582/ 330012583/ 330012584/ 
330012586/ 330012588/ 330012591/ 330012594/ 330012602/ 
330012611/ 330012614/ 330012617/ 330012619/ 330012620/ 
330012622/ 330012623/ 330012625/ 330012629/ 330012632/ 
330012636/ 330012647/ 330012649/ 330012661/ 330012668/ 
330012672/ 330012681/ 330012682/ 330012683/ 330012685/ 
330012686/ 330012689/ 330012691/ 330012696/ 330012699/ 
330012700/ 330012702/ 330012709/ 330012710/ 330012715/ 
330012719/ 330012720/ 330012722/ 330012735/ 330012741/ 
330012748/ 330012757/ 330012758/ 330012760/ 330012761/ 
330012767/ 330012768/ 330012774/ 330012777/ 330012779/ 
330012786/ 330012790/ 330012791/ 330012794/ 330012797/ 
330012798/ 330012814/ 330012815/ 330012818/ 330012819/ 
330012824/ 330012827/ 330012834/ 330012843/ 330012847/ 
330012851/ 330012852/ 330012856/ 330012857/ 330012858/ 
330012870/ 330012872/ 330012873/ 330012879/ 330012881/ 
330012883/ 330012885/ 330012890/ 330012891/ 330012895/ 
330012900/ 330012902/ 330012903/ 330012906/ 330012907/ 
330012909/ 330012915/ 330012916/ 330012923/ 330012928/ 
330012930/ 330012932/ 330012935/ 330012939/ 330012940/ 
330012943/ 330012944/ 330012948/ 330012951/ 330012954/ 
330012958/ 330012961/ 330012971/ 330012972/ 330012977/ 
330012979/ 330012980/ 330012993/ 330012995/ 330012996/ 
330012997/ 330013005/ 330013008/ 330013010/ 330013013/ 
330013021/ 330013023/ 330013025/ 330013034/ 330013035/ 
330013059/ 330013065/ 330013071/ 330013072/ 330013073/ 
330013078/ 330013086/ 330013092/ 330013093/ 330013100/ 
330013105/ 330013108/ 330013111/ 330013113/ 330013116/ 
330013121/ 330013124/ 330013127/ 330013129/ 330013130/ 
330013132/ 330013133/ 330013139/ 330013140/ 330013148/ 
330013149/ 330013150/ 330013155/ 330013156/ 330013165/ 
330013171/ 330013181/ 330013185/ 330013187/ 330013193/ 
330013196/ 330013198/ 330013200/ 330013204/ 330013207/ 
330013208/ 330013211/ 330013213/ 330013216/ 330013221/ 
330013223/ 330013226/ 330013227/ 330013233/ 330013235/ 
330013236/ 330013237/ 330013238/ 330013241/ 330013247/ 
330013251/ 330013252/ 330013253/ 330013255/ 330013259/ 
330013264/ 330013265/ 330013268/ 330013270/ 330013282/ 
330013283/ 330013286/ 330013287/ 330013289/ 330013290/ 
330013293/ 330013301/ 330013303/ 330013305/ 330013310/ 
330013316/ 330013318/ 330013320/ 330013322/ 330013323/ 
330013324/ 330013327/ 330013329/ 330013330/ 330013334/ 
330013336/ 330013342/ 330013343/ 330013347/ 330013352/ 
330013353/ 330013358/ 330013363/ 330013366/ 330013368/ 
330013370/ 330013372/ 330013373/ 330013375/ 330013377/ 
330013384/ 330013387/ 330013390/ 330013391/ 330013394/ 
330013401/ 330013403/ 330013405/ 330013406/ 330013409/ 
330013410/ 330013417/ 330013422/ 330013423/ 330013425/ 
330013428/ 330013444/ 330013446/ 330013456/ 330013457/ 
330013460/ 330013464/ 330013468/ 330013471/ 330013473/ 
330013474/ 330013478/ 330013484/ 330013486/ 330013488/ 
330013494/ 330013495/ 330013496/ 330013498/ 330013502/ 
330013504/ 330013516/ 330013518/ 330013520/ 330013523/ 
330013528/ 330013535/ 330013537/ 330013541/ 330013542/ 
330013544/ 330013545/ 330013551/ 330013553/ 330013560/ 
330013562/ 330013563/ 330013567/ 330013571/ 330013573/ 
330013574/ 330013577/ 330013584/ 330013586/ 330013588/ 
330013592/ 330013594/ 330013597/ 330013602/ 330013609/ 
330013614/ 330013621/ 330013623/ 330013624/ 330013628/ 
330013629/ 330013631/ 330013636/ 330013637/ 330013639/ 
330013640/ 330013646/ 330013649/ 330013651/ 330013652/ 
330013654/ 330013657/ 330013658/ 330013665/ 330013667/ 
330013670/ 330013672/ 330013673/ 330013675/ 330013679/ 
330013684/ 330013689/ 330013693/ 330013706/ 330013707/ 
330013708/ 330013709/ 330013711/ 330013714/ 330013716/ 
330013717/ 330013722/ 330013732/ 330013734/ 330013736/ 
330013740/ 330013741/ 330013742/ 330013744/ 330013747/ 
330013762/ 330013766/ 330013771/ 330013775/ 330013781/ 
330013782/ 330013785/ 330013791/ 330013793/ 330013800/ 
330013801/ 330013802/ 330013804/ 330013805/ 330013810/ 
330013816/ 330013819/ 330013820/ 330013821/ 330013828/ 
330013829/ 330013832/ 330013836/ 330013842/ 330013843/ 
330013845/ 330013846/ 330013851/ 330013853/ 330013862/ 
330013867/ 330013868/ 330013871/ 330013875/ 330013878/ 
330013881/ 330013882/ 330013884/ 330013885/ 330013886/ 
330013887/ 330013888/ 330013908/ 330013909/ 330013915/ 
330013920/ 330013923/ 330013932/ 330013935/ 330013938/ 
330013942/ 330013946/ 330013948/ 330013961/ 330013968/ 
330013978/ 330013979/ 330013985/ 330013986/ 330013987/ 
330013988/ 330014005/ 330014011/ 330014022/ 330014024/ 
330014027/ 330014048/ 330014049/ 330014054/ 330014060/ 
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330014072/ 330014073/ 330014074/ 330014080/ 330014083/ 
330014086/ 330014087/ 330014088/ 330014091/ 330014096/ 
330014098/ 330014101/ 330014103/ 330014107/ 330014110/ 
330014114/ 330014117/ 330014124/ 330014125/ 330014126/ 
330014127/ 330014130/ 330014133/ 330014138/ 330014157/ 
330014158/ 330014165/ 330014170/ 330014173/ 330014174/ 
330014175/ 330014183/ 330014184/ 330014189/ 330014191/ 
330014193/ 330014199/ 330014200/ 330014204/ 330014213/ 
330014214/ 330014215/ 330014221/ 330014222/ 330014223/ 
330014225/ 330014231/ 330014232/ 330014236/ 330014237/ 
330014239/ 330014240/ 330014243/ 330014244/ 330014254/ 
330014255/ 330014259/ 330014265/ 330014266/ 330014270/ 
330014272/ 330014276/ 330014277/ 330014279/ 330014286/ 
330014289/ 330014293/ 330014294/ 330014295/ 330014298/ 
330014300/ 330014313/ 330014315/ 330014316/ 330014320/ 
330014325/ 330014329/ 330014330/ 330014331/ 330014336/ 
330014338/ 330014339/ 330014340/ 330014344/ 330014345/ 
330014346/ 330014347/ 330014350/ 330014352/ 330014353/ 
330014354/ 330014372/ 330014373/ 330014374/ 330014375/ 
330014386/ 330014388/ 330014397/ 330014398/ 330014400/ 
330014406/ 330014407/ 330014408/ 330014412/ 330014413/ 
330014419/ 330014423/ 330014426/ 330014427/ 330014430/ 
330014432/ 330014434/ 330014435/ 330014439/ 330014443/ 
330014447/ 330014451/ 330014456/ 330014457/ 330014460/ 
330014461/ 330014464/ 330014466/ 330014482/ 330014484/ 
330014489/ 330014492/ 330014494/ 330014495/ 330014499/ 
330014500/ 330014504/ 330014508/ 330014509/ 330014510/ 
330014513/ 330014514/ 330014516/ 330014518/ 330014519/ 
330014521/ 330014524/ 330014525/ 330014535/ 330014538/ 
330014539/ 330014540/ 330014546/ 330014548/ 330014551/ 
330014552/ 330014553/ 330014556/ 330014557/ 330014560/ 
330014561/ 330014567/ 330014569/ 330014576/ 330014577/ 
330014583/ 330014587/ 330014590/ 330014591/ 330014595/ 
330014597/ 330014599/ 330014604/ 330014615/ 330014621/ 
330014624/ 330014626/ 330014628/ 330014632/ 330014634/ 
330014635/ 330014637/ 330014640/ 330014644/ 330014646/ 
330014647/ 330014648/ 330014653/ 330014655/ 330014656/ 
330014657/ 330014659/ 330014660/ 330014664/ 330014668/ 
330014674/ 330014684/ 330014685/ 330014686/ 330014696/ 
330014705/ 330014708/ 330014713/ 330014718/ 330014720/ 
330014723/ 330014727/ 330014734/ 330014735/ 330014737/ 
330014739/ 330014741/ 330014742/ 330014747/ 330014753/ 
330014754/ 330014757/ 330014764/ 330014768/ 330014773/ 
330014774/ 330014775/ 330014780/ 330014789/ 330014790/ 
330014791/ 330014794/ 330014796/ 330014806/ 330014808/ 
330014814/ 330014822/ 330014824/ 330014827/ 330014833/ 
330014835/ 330014836/ 330014837/ 330014847/ 330014850/ 
330014854/ 330014857/ 330014861/ 330014864/ 330014867/ 
330014868/ 330014869/ 330014872/ 330014877/ 330014893/ 
330014896/ 330014901/ 330014905/ 330014911/ 330014931/ 
330014941/ 330014948/ 330014949/ 330014950/ 330014954/ 
330014955/ 330014973/ 330014977/ 330014980/ 330014986/ 
330014987/ 330014989/ 330014996/ 330015000/ 330015004/ 
330015012/ 330015014/ 330015016/ 330015020/ 330015025/ 
330015031/ 330015035/ 330015040/ 330015042/ 330015045/ 
330015046/ 330015048/ 330015055/ 330015056/ 330015062/ 
330015064/ 330015071/ 330015078/ 330015079/ 330015081/ 
330015082/ 330015086/ 330015087/ 330015088/ 330015089/ 
330015092/ 330015093/ 330015094/ 330015095/ 330015098/ 
330015100/ 330015106/ 330015110/ 330015118/ 330015121/ 
330015126/ 330015129/ 330015132/ 330015134/ 330015136/ 
330015137/ 330015139/ 330015141/ 330015142/ 330015146/ 
330015147/ 330015149/ 330015150/ 330015151/ 330015157/ 
330015158/ 330015159/ 330015163/ 330015170/ 330015174/ 
330015177/ 330015179/ 330015187/ 330015190/ 330015191/ 
330015195/ 330015203/ 330015204/ 330015206/ 330015207/ 
330015208/ 330015209/ 330015214/ 330015215/ 330015221/ 
330015226/ 330015230/ 330015237/ 330015240/ 330015247/ 
330015249/ 330015251/ 330015252/ 330015264/ 330015268/ 
330015275/ 330015276/ 330015279/ 330015283/ 330015285/ 
330015287/ 330015289/ 330015290/ 330015292/ 330015295/ 
330015308/ 330015309/ 330015317/ 330015318/ 330015322/ 
330015325/ 330015333/ 330015335/ 330015341/ 330015343/ 
330015345/ 330015347/ 330015348/ 330015349/ 330015350/ 
330015357/ 330015367/ 330015370/ 330015373/ 330015377/ 
330015379/ 330015381/ 330015384/ 330015396/ 330015398/ 
330015401/ 330015417/ 330015418/ 330015421/ 330015422/ 
330015423/ 330015425/ 330015433/ 330015440/ 330015444/ 
330015455/ 330015459/ 330015463/ 330015464/ 330015467/ 
330015476/ 330015479/ 330015486/ 330015488/ 330015491/ 
330015494/ 330015498/ 330015502/ 330015505/ 330015510/ 
330015511/ 330015513/ 330015515/ 330015517/ 330015520/ 
330015524/ 330015525/ 330015532/ 330015534/ 330015539/ 
330015547/ 330015548/ 330015553/ 330015557/ 330015559/ 
330015563/ 330015564/ 330015566/ 330015568/ 330015570/ 
330015572/ 330015575/ 330015580/ 330015600/ 330015606/ 
330015611/ 330015618/ 330015622/ 330015632/ 330015635/ 
330015638/ 330015640/ 330015643/ 330015645/ 330015650/ 
330015651/ 330015653/ 330015657/ 330015663/ 330015667/ 
330015669/ 330015677/ 330015680/ 330015683/ 330015684/ 
330015685/ 330015690/ 330015692/ 330015695/ 330015699/ 
330015701/ 330015704/ 330015707/ 330015717/ 330015721/ 

330015722/ 330015723/ 330015726/ 330015732/ 330015733/ 
330015734/ 330015735/ 330015736/ 330015737/ 330015739/ 
330015743/ 330015750/ 330015799/ 330015801/ 330015834/ 
330015838/ 330015842/ 330015857/ 330015860/ 330015866/ 
330015879/ 330015894/ 330015899/ 330015917/ 330015918/ 
330015950/ 330015959/ 330015960/ 330015965/ 330015967/ 
330015972/ 330015977/ 330015991/ 330016005/ 330016018/ 
330016027/ 330016038/ 330016039/ 330016040/ 330016044/ 
330016048/ 330016053/ 330016059/ 330016067/ 330016074/ 
330016078/ 330016091/ 330016122/ 330016129/ 330016130/ 
330016132/ 330016139/ 330016141/ 330016148/ 330016150/ 
330016151/ 330016153/ 330016156/ 330016158/ 330016163/ 
330016169/ 330016172/ 330016174/ 330016176/ 330016178/ 
330016189/ 330016191/ 330016210/ 330016216/ 330016217/ 
330016222/ 330016223/ 330016224/ 330016225/ 330016229/ 
330016235/ 330016238/ 330016240/ 330016244/ 330016249/ 
330016250/ 330016252/ 330016257/ 330016261/ 330016262/ 
330016264/ 330016270/ 330016272/ 330016276/ 330016279/ 
330016281/ 330016285/ 330016291/ 330016296/ 330016297/ 
330016305/ 330016308/ 330016310/ 330016313/ 330016315/ 
330016327/ 330016328/ 330016329/ 330016330/ 330016331/ 
330016334/ 330016335/ 330016337/ 330016338/ 330016348/ 
330016351/ 330016354/ 330016358/ 330016359/ 330016362/ 
330016372/ 330016374/ 330016375/ 330016381/ 330016384/ 
330016385/ 330016388/ 330016404/ 330016406/ 330016410/ 
330016412/ 330016415/ 330016420/ 330016424/ 330016430/ 
330016435/ 330016436/ 330016443/ 330016447/ 330016451/ 
330016452/ 330016454/ 330016456/ 330016459/ 330016460/ 
330016462/ 330016464/ 330016467/ 330016468/ 330016499/ 
330016500/ 330016502/ 330016508/ 330016515/ 330016527/ 
330016529/ 330016532/ 330016536/ 330016541/ 330016543/ 
330016555/ 330016556/ 330016561/ 330016562/ 330016574/ 
330016575/ 330016577/ 330016580/ 330016581/ 330016584/ 
330016587/ 330016591/ 330016595/ 330016596/ 330016608/ 
330016611/ 330016619/ 330016627/ 330016644/ 330016646/ 
330016647/ 330016650/ 330016657/ 330016659/ 330016661/ 
330016663/ 330016671/ 330016673/ 330016679/ 330016685/ 
330016686/ 330016693/ 330016695/ 330016705/ 330016706/ 
330016711/ 330016712/ 330016722/ 330016726/ 330016730/ 
330016731/ 330016736/ 330016741/ 330016744/ 330016745/ 
330016747/ 330016750/ 330016760/ 330016761/ 330016763/ 
330016792/ 330016794/ 330016804/ 330016808/ 330016814/ 
330016816/ 330016817/ 330016821/ 330016825/ 330016830/ 
330016831/ 330016835/ 330016837/ 330016838/ 330016844/ 
330016852/ 330016856/ 330016863/ 330016866/ 330016867/ 
330016870/ 330016875/ 330016879/ 330016882/ 330016883/ 
330016886/ 330016901/ 330016907/ 330016910/ 330016911/ 
330016912/ 330016924/ 330016925/ 330016929/ 330016931/ 
330016935/ 330016943/ 330016946/ 330016950/ 330016951/ 
330016952/ 330016953/ 330016957/ 330016958/ 330016968/ 
330016971/ 330016977/ 330016978/ 330016984/ 330016994/ 
330016996/ 330017003/ 330017008/ 330017016/ 330017022/ 
330017031/ 330017038/ 330017040/ 330017043/ 330017049/ 
330017053/ 330017054/ 330017056/ 330017063/ 330017069/ 
330017072/ 330017077/ 330017081/ 330017083/ 330017100/ 
330017105/ 330017109/ 330017112/ 330017113/ 330017119/ 
330017121/ 330017131/ 330017133/ 330017135/ 330017136/ 
330017140/ 330017145/ 330017147/ 330017156/ 330017157/ 
330017164/ 330017168/ 330017171/ 330017179/ 330017182/ 
330017185/ 330017186/ 330017189/ 330017191/ 330017194/ 
330017196/ 330017199/ 330017201/ 330017213/ 330017215/ 
330017223/ 330017224/ 330017225/ 330017230/ 330017232/ 
330017236/ 330017237/ 330017248/ 330017253/ 330017255/ 
330017261/ 330017262/ 330017267/ 330017270/ 330017285/ 
330017287/ 330017292/ 330017296/ 330017297/ 330017302/ 
330017303/ 330017304/ 330017308/ 330017309/ 330017310/ 
330017312/ 330017320/ 330017322/ 330017323/ 330017326/ 
330017328/ 330017332/ 330017342/ 330017348/ 330017364/ 
330017369/ 330017384/ 330017393/ 330017394/ 330017398/ 
330017403/ 330017411/ 330017420/ 330017435/ 330017442/ 
330017445/ 330017447/ 330017455/ 330017457/ 330017459/ 
330017460/ 330017461/ 330017463/ 330017464/ 330017470/ 
330017472/ 330017481/ 330017487/ 330017495/ 330017497/ 
330017498/ 330017499/ 330017501/ 330017504/ 330017505/ 
330017507/ 330017511/ 330017512/ 330017517/ 330017525/ 
330017527/ 330017538/ 330017540/ 330017544/ 330017546/ 
330017559/ 330017560/ 330017563/ 330017565/ 330017573/ 
330017575/ 330017577/ 330017586/ 330017587/ 330017592/ 
330017595/ 330017596/ 330017597/ 330017598/ 330017607/ 
330017609/ 330017621/ 330017626/ 330017627/ 330017628/ 
330017634/ 330017642/ 330017644/ 330017647/ 330017648/ 
330017650/ 330017651/ 330017652/ 330017660/ 330017665/ 
330017667/ 330017672/ 330017675/ 330017677/ 330017678/ 
330017681/ 330017692/ 330017704/ 330017705/ 330017712/ 
330017722/ 330017726/ 330017730/ 330017731/ 330017732/ 
330017737/ 330017738/ 330017740/ 330017741/ 330017743/ 
330017774/ 330017776/ 330017785/ 330017786/ 330017792/ 
330017794/ 330017798/ 330017802/ 330017809/ 330017811/ 
330017812/ 330017819/ 330017826/ 330017846/ 330017848/ 
330017849/ 330017850/ 330017851/ 330017863/ 330017865/ 
330017868/ 330017869/ 330017877/ 330017878/ 330017884/ 
330017888/ 330017889/ 330017890/ 330017891/ 330017896/ 
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330017899/ 330017902/ 330017905/ 330017907/ 330017916/ 
330017917/ 330017920/ 330017924/ 330017926/ 330017927/ 
330017930/ 330017939/ 330017942/ 330017960/ 330017968/ 
330017973/ 330017987/ 330017994/ 330017998/ 330018000/ 
330018008/ 330018012/ 330018013/ 330018019/ 330018023/ 
330018029/ 330018032/ 330018035/ 330018037/ 330018038/ 
330018046/ 330018047/ 330018052/ 330018053/ 330018058/ 
330018060/ 330018064/ 330018082/ 330018085/ 330018086/ 
330018097/ 330018101/ 330018103/ 330018107/ 330018109/ 
330018113/ 330018115/ 330018116/ 330018119/ 330018120/ 
330018123/ 330018126/ 330018133/ 330018134/ 330018139/ 
330018143/ 330018150/ 330018154/ 330018155/ 330018161/ 
330018162/ 330018163/ 330018167/ 330018177/ 330018184/ 
330018189/ 330018194/ 330018201/ 330018219/ 330018220/ 
330018222/ 330018224/ 330018226/ 330018229/ 330018230/ 
330018233/ 330018234/ 330018236/ 330018241/ 330018245/ 
330018246/ 330018249/ 330018255/ 330018258/ 330018262/ 
330018263/ 330018279/ 330018281/ 330018292/ 330018294/ 
330018300/ 330018305/ 330018306/ 330018313/ 330018315/ 
330018318/ 330018321/ 330018323/ 330018324/ 330018334/ 
330018336/ 330018338/ 330018342/ 330018347/ 330018351/ 
330018355/ 330018359/ 330018362/ 330018363/ 330018366/ 
330018367/ 330018377/ 330018385/ 330018387/ 330018388/ 
330018389/ 330018393/ 330018398/ 330018401/ 330018402/ 
330018403/ 330018404/ 330018407/ 330018409/ 330018412/ 
330018413/ 330018422/ 330018426/ 330018428/ 330018429/ 
330018431/ 330018432/ 330018441/ 330018455/ 330018457/ 
330018461/ 330018464/ 330018465/ 330018471/ 330018474/ 
330018477/ 330018482/ 330018484/ 330018489/ 330018495/ 
330018500/ 330018503/ 330018504/ 330018505/ 330018509/ 
330018513/ 330018522/ 330018525/ 330018529/ 330018538/ 
330018541/ 330018543/ 330018548/ 330018549/ 330018550/ 
330018551/ 330018559/ 330018567/ 330018568/ 330018572/ 
330018577/ 330018585/ 330018591/ 330018595/ 330018596/ 
330018603/ 330018606/ 330018613/ 330018618/ 330018620/ 
330018632/ 330018641/ 330018642/ 330018644/ 330018646/ 
330018647/ 330018648/ 330018664/ 330018668/ 330018677/ 
330018683/ 330018693/ 330018698/ 330018706/ 330018709/ 
330018716/ 330018719/ 330018741/ 330018746/ 330018751/ 
330018759/ 330018763/ 330018765/ 330018766/ 330018771/ 
330018777/ 330018785/ 330018809/ 330018813/ 330018815/ 
330018816/ 330018817/ 330018821/ 330018824/ 330018831/ 
330018837/ 330018838/ 330018845/ 330018847/ 330018849/ 
330018854/ 330018856/ 330018857/ 330018869/ 330018880/ 
330018883/ 330018888/ 330018896/ 330018900/ 330018902/ 
330018912/ 330018914/ 330018915/ 330018923/ 330018926/ 
330018930/ 330018932/ 330018934/ 330018943/ 330018945/ 
330018946/ 330018947/ 330018948/ 330018956/ 330018960/ 
330018964/ 330018965/ 330018967/ 330018976/ 330018980/ 
330018983/ 330018989/ 330018990/ 330018996/ 330019002/ 
330019008/ 330019016/ 330019019/ 330019021/ 330019028/ 
330019029/ 330019032/ 330019033/ 330019034/ 330019042/ 
330019043/ 330019046/ 330019053/ 330019054/ 330019058/ 
330019060/ 330019067/ 330019068/ 330019069/ 330019070/ 
330019071/ 330019078/ 330019092/ 330019099/ 330019101/ 
330019109/ 330019125/ 330019127/ 330019131/ 330019135/ 
330019137/ 330019139/ 330019143/ 330019170/ 330019172/ 
330019174/ 330019176/ 330019182/ 330019186/ 330019188/ 
330019190/ 330019191/ 330019202/ 330019203/ 330019211/ 
330019217/ 330019221/ 330019222/ 330019223/ 330019225/ 
330019231/ 330019234/ 330019239/ 330019245/ 330019258/ 
330019259/ 330019260/ 330019264/ 330019266/ 330019270/ 
330019272/ 330019279/ 330019284/ 330019287/ 330019291/ 
330019294/ 330019295/ 330019302/ 330019307/ 330019309/ 
330019310/ 330019312/ 330019314/ 330019319/ 330019323/ 
330019324/ 330019327/ 330019333/ 330019341/ 330019347/ 
330019352/ 330019356/ 330019360/ 330019361/ 330019362/ 
330019373/ 330019382/ 330019386/ 330019391/ 330019399/ 
330019401/ 330019406/ 330019414/ 330019419/ 330019428/ 
330019436/ 330019439/ 330019453/ 330019454/ 330019461/ 
330019467/ 330019468/ 330019474/ 330019479/ 330019482/ 
330019489/ 330019491/ 330019500/ 330019501/ 330019503/ 
330019508/ 330019510/ 330019514/ 330019522/ 330019524/ 
330019527/ 330019528/ 330019529/ 330019531/ 330019533/ 
330019535/ 330019538/ 330019539/ 330019546/ 330019551/ 
330019553/ 330019564/ 330019566/ 330019568/ 330019569/ 
330019571/ 330019576/ 330019581/ 330019584/ 330019585/ 
330019587/ 330019590/ 330019591/ 330019595/ 330019597/ 
330019602/ 330019606/ 330019607/ 330019609/ 330019612/ 
330019618/ 330019628/ 330019639/ 330019642/ 330019643/ 
330019644/ 330019656/ 330019658/ 330019664/ 330019665/ 
330019669/ 330019673/ 330019677/ 330019690/ 330019694/ 
330019698/ 330019700/ 330019702/ 330019703/ 330019704/ 
330019706/ 330019714/ 330019720/ 330019721/ 330019729/ 
330019732/ 330019734/ 330019735/ 330019737/ 330019740/ 
330019742/ 330019743/ 330019746/ 330019747/ 330019756/ 
330019758/ 330019759/ 330019765/ 330019778/ 330019779/ 
330019780/ 330019783/ 330019807/ 330019811/ 330019812/ 
330019815/ 330019819/ 330019824/ 330019827/ 330019830/ 
330019832/ 330019834/ 330019837/ 330019845/ 330019846/ 
330019847/ 330019850/ 330019854/ 330019856/ 330019857/ 
330019861/ 330019867/ 330019868/ 330019872/ 330019875/ 

330019877/ 330019888/ 330019890/ 330019905/ 330019915/ 
330019923/ 330019924/ 330019929/ 330019931/ 330019933/ 
330019935/ 330019937/ 330019942/ 330019944/ 330019945/ 
330019950/ 330019958/ 330019973/ 330019976/ 330019978/ 
330019981/ 330019983/ 330019987/ 330019993/ 330019997/ 
330020007/ 330020010/ 330020014/ 330020015/ 330020031/ 
330020032/ 330020035/ 330020037/ 330020048/ 330020056/ 
330020067/ 330020073/ 330020082/ 330020088/ 330020094/ 
330020095/ 330020100/ 330020102/ 330020104/ 330020106/ 
330020109/ 330020110/ 330020113/ 330020115/ 330020119/ 
330020123/ 330020126/ 330020136/ 330020137/ 330020141/ 
330020143/ 330020145/ 330020147/ 330020154/ 330020156/ 
330020167/ 330020170/ 330020172/ 330020174/ 330020175/ 
330020176/ 330020177/ 330020180/ 330020188/ 330020193/ 
330020198/ 330020202/ 330020209/ 330020211/ 330020213/ 
330020215/ 330020219/ 330020223/ 330020230/ 330020231/ 
330020238/ 330020239/ 330020241/ 330020242/ 330020244/ 
330020245/ 330020250/ 330020252/ 330020257/ 330020270/ 
330020271/ 330020277/ 330020278/ 330020280/ 330020282/ 
330020283/ 330020286/ 330020288/ 330020290/ 330020292/ 
330020301/ 330020303/ 330020304/ 330020306/ 330020319/ 
330020328/ 330020329/ 330020335/ 330020337/ 330020339/ 
330020340/ 330020341/ 330020346/ 330020351/ 330020357/ 
330020361/ 330020362/ 330020363/ 330020366/ 330020367/ 
330020368/ 330020375/ 330020378/ 330020379/ 330020385/ 
330020387/ 330020390/ 330020394/ 330020399/ 330020400/ 
330020403/ 330020404/ 330020413/ 330020414/ 330020418/ 
330020425/ 330020431/ 330020437/ 330020438/ 330020446/ 
330020454/ 330020459/ 330020465/ 330020469/ 330020470/ 
330020473/ 330020476/ 330020490/ 330020492/ 330020494/ 
330020495/ 330020498/ 330020502/ 330020509/ 330020510/ 
330020512/ 330020520/ 330020522/ 330020524/ 330020530/ 
330020539/ 330020544/ 330020547/ 330020553/ 330020554/ 
330020555/ 330020558/ 330020559/ 330020566/ 330020567/ 
330020575/ 330020576/ 330020582/ 330020601/ 330020602/ 
330020604/ 330020617/ 330020618/ 330020620/ 330020631/ 
330020644/ 330020645/ 330020647/ 330020654/ 330020655/ 
330020661/ 330020666/ 330020671/ 330020677/ 330020689/ 
330020699/ 330020710/ 330020713/ 330020716/ 330020717/ 
330020718/ 330020719/ 330020720/ 330020728/ 330020735/ 
330020736/ 330020737/ 330020740/ 330020743/ 330020745/ 
330020748/ 330020757/ 330020759/ 330020763/ 330020764/ 
330020765/ 330020770/ 330020771/ 330020776/ 330020777/ 
330020782/ 330020790/ 330020791/ 330020794/ 330020796/ 
330020797/ 330020798/ 330020802/ 330020806/ 330020810/ 
330020811/ 330020816/ 330020820/ 330020822/ 330020823/ 
330020825/ 330020829/ 330020831/ 330020837/ 330020846/ 
330020851/ 330020852/ 330020856/ 330020859/ 330020866/ 
330020867/ 330020874/ 330020879/ 330020886/ 330020887/ 
330020890/ 330020900/ 330020907/ 330020911/ 330020912/ 
330020913/ 330020914/ 330020917/ 330020924/ 330020928/ 
330020931/ 330020941/ 330020945/ 330020947/ 330020951/ 
330020953/ 330020957/ 330020963/ 330020970/ 330020971/ 
330020977/ 330020981/ 330020988/ 330021003/ 330021004/ 
330021006/ 330021012/ 330021015/ 330021028/ 330021032/ 
330021034/ 330021041/ 330021047/ 330021050/ 330021054/ 
330021055/ 330021061/ 330021069/ 330021071/ 330021076/ 
330021081/ 330021090/ 330021096/ 330021098/ 330021103/ 
330021107/ 330021108/ 330021109/ 330021111/ 330021112/ 
330021124/ 330021127/ 330021128/ 330021129/ 330021132/ 
330021135/ 330021138/ 330021144/ 330021146/ 330021149/ 
330021159/ 330021160/ 330021163/ 330021164/ 330021172/ 
330021173/ 330021174/ 330021177/ 330021181/ 330021183/ 
330021187/ 330021195/ 330021198/ 330021207/ 330021209/ 
330021210/ 330021214/ 330021218/ 330021219/ 330021226/ 
330021233/ 330021234/ 330021235/ 330021241/ 330021245/ 
330021247/ 330021249/ 330021254/ 330021256/ 330021257/ 
330021262/ 330021269/ 330021270/ 330021274/ 330021277/ 
330021278/ 330021280/ 330021287/ 330021293/ 330021299/ 
330021303/ 330021305/ 330021307/ 330021308/ 330021309/ 
330021313/ 330021334/ 330021339/ 330021340/ 330021346/ 
330021349/ 330021359/ 330021360/ 330021361/ 330021370/ 
330021373/ 330021375/ 330021377/ 330021382/ 330021387/ 
330021390/ 330021392/ 330021393/ 330021394/ 330021396/ 
330021401/ 330021406/ 330021407/ 330021414/ 330021427/ 
330021428/ 330021434/ 330021439/ 330021443/ 330021447/ 
330021448/ 330021452/ 330021454/ 330021455/ 330021457/ 
330021458/ 330021459/ 330021474/ 330021475/ 330021477/ 
330021478/ 330021480/ 330021482/ 330021486/ 330021487/ 
330021488/ 330021496/ 330021497/ 330021498/ 330021500/ 
330021501/ 330021504/ 330021509/ 330021510/ 330021520/ 
330021526/ 330021528/ 330021534/ 330021538/ 330021543/ 
330021548/ 330021549/ 330021551/ 330021573/ 330021577/ 
330021580/ 330021585/ 330021587/ 330021598/ 330021606/ 
330021614/ 330021621/ 330021622/ 330021628/ 330021633/ 
330021637/ 330021640/ 330021641/ 330021643/ 330021655/ 
330021658/ 330021660/ 330021664/ 330021665/ 330021671/ 
330021672/ 330021674/ 330021676/ 330021677/ 330021680/ 
330021682/ 330021688/ 330021696/ 330021701/ 330021703/ 
330021706/ 330021712/ 330021721/ 330021725/ 330021727/ 
330021730/ 330021736/ 330021737/ 330021738/ 330021739/ 
330021748/ 330021753/ 330021764/ 330021768/ 330021772/ 
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330021786/ 330021791/ 330021792/ 330021796/ 330021797/ 
330021800/ 330021804/ 330021805/ 330021815/ 330021821/ 
330021826/ 330021829/ 330021839/ 330021842/ 330021844/ 
330021845/ 330021846/ 330021849/ 330021858/ 330021861/ 
330021863/ 330021868/ 330021872/ 330021875/ 330021879/ 
330021880/ 330021882/ 330021883/ 330021884/ 330021885/ 
330021887/ 330021888/ 330021932/ 330021946/ 330021954/ 
330021959/ 330021962/ 330021972/ 330021986/ 330021999/ 
330022000/ 330022007/ 330022008/ 330022009/ 330022012/ 
330022017/ 330022027/ 330022031/ 330022032/ 330022038/ 
330022044/ 330022060/ 330022063/ 330022074/ 330022075/ 
330022083/ 330022094/ 330022103/ 330022106/ 330022108/ 
330022117/ 330022120/ 330022121/ 330022124/ 330022125/ 
330022126/ 330022129/ 330022131/ 330022139/ 330022141/ 
330022153/ 330022157/ 330022160/ 330022171/ 330022173/ 
330022175/ 330022182/ 330022187/ 330022189/ 330022199/ 
330022200/ 330022217/ 330022219/ 330022220/ 330022221/ 
330022231/ 330022235/ 330022241/ 330022243/ 330022251/ 
330022256/ 330022257/ 330022260/ 330022261/ 330022262/ 
330022266/ 330022267/ 330022268/ 330022272/ 330022273/ 
330022278/ 330022285/ 330022300/ 330022302/ 330022303/ 
330022306/ 330022307/ 330022317/ 330022320/ 330022321/ 
330022327/ 330022335/ 330022340/ 330022342/ 330022343/ 
330022349/ 330022351/ 330022352/ 330022354/ 330022356/ 
330022358/ 330022360/ 330022366/ 330022373/ 330022376/ 
330022378/ 330022384/ 330022388/ 330022392/ 330022393/ 
330022402/ 330022406/ 330022415/ 330022417/ 330022420/ 
330022421/ 330022423/ 330022424/ 330022427/ 330022431/ 
330022433/ 330022434/ 330022435/ 330022439/ 330022459/ 
330022460/ 330022467/ 330022468/ 330022474/ 330022480/ 
330022488/ 330022494/ 330022511/ 330022515/ 330022517/ 
330022521/ 330022522/ 330022524/ 330022526/ 330022527/ 
330022530/ 330022535/ 330022538/ 330022554/ 330022556/ 
330022558/ 330022559/ 330022562/ 330022563/ 330022568/ 
330022570/ 330022571/ 330022577/ 330022581/ 330022583/ 
330022592/ 330022594/ 330022608/ 330022610/ 330022613/ 
330022622/ 330022625/ 330022626/ 330022629/ 330022630/ 
330022631/ 330022636/ 330022641/ 330022644/ 330022645/ 
330022646/ 330022650/ 330022652/ 330022653/ 330022654/ 
330022658/ 330022659/ 330022670/ 330022673/ 330022674/ 
330022677/ 330022698/ 330022699/ 330022701/ 330022708/ 
330022710/ 330022714/ 330022722/ 330022729/ 330022740/ 
330022744/ 330022746/ 330022747/ 330022749/ 330022750/ 
330022752/ 330022754/ 330022759/ 330022760/ 330022763/ 
330022765/ 330022789/ 330022797/ 330022799/ 330022801/ 
330022803/ 330022805/ 330022806/ 330022810/ 330022815/ 
330022816/ 330022820/ 330022826/ 330022833/ 330022840/ 
330022842/ 330022843/ 330022844/ 330022846/ 330022848/ 
330022849/ 330022851/ 330022852/ 330022856/ 330022860/ 
330022871/ 330022879/ 330022883/ 330022886/ 330022887/ 
330022893/ 330022905/ 330022913/ 330022928/ 330022929/ 
330022937/ 330022942/ 330022944/ 330022946/ 330022947/ 
330022948/ 330022949/ 330022950/ 330022958/ 330022959/ 
330022960/ 330022969/ 330022971/ 330022972/ 330022975/ 
330022978/ 330022981/ 330022983/ 330022987/ 330022989/ 
330022993/ 330022996/ 330022999/ 330023000/ 330023004/ 
330023005/ 330023010/ 330023016/ 330023019/ 330023021/ 
330023024/ 330023027/ 330023028/ 330023030/ 330023033/ 
330023036/ 330023039/ 330023041/ 330023051/ 330023062/ 
330023063/ 330023064/ 330023065/ 330023071/ 330023075/ 
330023077/ 330023080/ 330023082/ 330023083/ 330023087/ 
330023088/ 330023089/ 330023092/ 330023094/ 330023104/ 
330023105/ 330023113/ 330023118/ 330023119/ 330023123/ 
330023126/ 330023128/ 330023131/ 330023132/ 330023134/ 
330023144/ 330023157/ 330023158/ 330023178/ 330023188/ 
330023193/ 330023194/ 330023202/ 330023207/ 330023209/ 
330023211/ 330023216/ 330023219/ 330023229/ 330023230/ 
330023233/ 330023234/ 330023236/ 330023238/ 330023242/ 
330023243/ 330023244/ 330023249/ 330023250/ 330023254/ 
330023262/ 330023270/ 330023274/ 330023277/ 330023279/ 
330023284/ 330023291/ 330023292/ 330023295/ 330023296/ 
330023298/ 330023307/ 330023308/ 330023309/ 330023311/ 
330023312/ 330023315/ 330023319/ 330023321/ 330023324/ 
330023328/ 330023335/ 330023345/ 330023351/ 330023352/ 
330023357/ 330023358/ 330023372/ 330023379/ 330023382/ 
330023388/ 330023392/ 330023396/ 330023398/ 330023399/ 
330023401/ 330023403/ 330023416/ 330023418/ 330023419/ 
330023429/ 330023430/ 330023432/ 330023437/ 330023450/ 
330023452/ 330023455/ 330023456/ 330023457/ 330023458/ 
330023459/ 330023461/ 330023462/ 330023463/ 330023464/ 
330023468/ 330023473/ 330023475/ 330023477/ 330023485/ 
330023487/ 330023494/ 330023495/ 330023500/ 330023503/ 
330023504/ 330023506/ 330023509/ 330023513/ 330023514/ 
330023516/ 330023520/ 330023521/ 330023524/ 330023525/ 
330023526/ 330023528/ 330023531/ 330023537/ 330023539/ 
330023547/ 330023548/ 330023552/ 330023560/ 330023563/ 
330023574/ 330023576/ 330023577/ 330023578/ 330023581/ 
330023588/ 330023594/ 330023597/ 330023600/ 330023601/ 
330023602/ 330023608/ 330023617/ 330023618/ 330023619/ 
330023623/ 330023626/ 330023637/ 330023644/ 330023647/ 
330023652/ 330023655/ 330023657/ 330023658/ 330023659/ 
330023662/ 330023669/ 330023677/ 330023680/ 330023683/ 

330023686/ 330023689/ 330023690/ 330023695/ 330023697/ 
330023701/ 330023702/ 330023703/ 330023710/ 330023711/ 
330023712/ 330023713/ 330023715/ 330023719/ 330023721/ 
330023722/ 330023723/ 330023725/ 330023734/ 330023740/ 
330023745/ 330023746/ 330023748/ 330023750/ 330023751/ 
330023752/ 330023757/ 330023758/ 330023761/ 330023764/ 
330023769/ 330023771/ 330023774/ 330023788/ 330023790/ 
330023794/ 330023796/ 330023798/ 330023810/ 330023817/ 
330023820/ 330023823/ 330023827/ 330023834/ 330023836/ 
330023840/ 330023841/ 330023843/ 330023845/ 330023849/ 
330023861/ 330023866/ 330023869/ 330023879/ 330023880/ 
330023885/ 330023887/ 330023898/ 330023901/ 330023908/ 
330023909/ 330023917/ 330023921/ 330023924/ 330023928/ 
330023938/ 330023939/ 330023941/ 330023959/ 330023960/ 
330023972/ 330023975/ 330023987/ 330023990/ 330023992/ 
330023994/ 330023996/ 330024001/ 330024010/ 330024015/ 
330024017/ 330024023/ 330024028/ 330024031/ 330024041/ 
330024044/ 330024070/ 330024077/ 330024081/ 330024088/ 
330024094/ 330024096/ 330024102/ 330024113/ 330024115/ 
330024120/ 330024122/ 330024123/ 330024124/ 330024128/ 
330024129/ 330024130/ 330024132/ 330024135/ 330024139/ 
330024148/ 330024150/ 330024151/ 330024154/ 330024158/ 
330024160/ 330024161/ 330024164/ 330024165/ 330024170/ 
330024171/ 330024174/ 330024179/ 330024181/ 330024186/ 
330024191/ 330024192/ 330024193/ 330024194/ 330024198/ 
330024202/ 330024207/ 330024210/ 330024215/ 330024219/ 
330024238/ 330024242/ 330024248/ 330024252/ 330024258/ 
330024264/ 330024267/ 330024271/ 330024277/ 330024280/ 
330024283/ 330024284/ 330024285/ 330024289/ 330024290/ 
330024298/ 330024299/ 330024301/ 330024302/ 330024304/ 
330024311/ 330024312/ 330024313/ 330024318/ 330024322/ 
330024328/ 330024333/ 330024334/ 330024339/ 330024343/ 
330024360/ 330024363/ 330024370/ 330024378/ 330024388/ 
330024392/ 330024395/ 330024399/ 330024405/ 330024433/ 
330024435/ 330024438/ 330024441/ 330024442/ 330024445/ 
330024446/ 330024450/ 330024454/ 330024459/ 330024465/ 
330024474/ 330024475/ 330024478/ 330024480/ 330024483/ 
330024488/ 330024492/ 330024496/ 330024499/ 330024501/ 
330024507/ 330024515/ 330024517/ 330024522/ 330024524/ 
330024526/ 330024540/ 330024542/ 330024549/ 330024554/ 
330024555/ 330024557/ 330024572/ 330024573/ 330024576/ 
330024577/ 330024589/ 330024600/ 330024605/ 330024610/ 
330024614/ 330024619/ 330024621/ 330024626/ 330024632/ 
330024638/ 330024640/ 330024642/ 330024647/ 330024650/ 
330024657/ 330024681/ 330024684/ 330024688/ 330024691/ 
330024694/ 330024697/ 330024699/ 330024700/ 330024711/ 
330024721/ 330024724/ 330024727/ 330024734/ 330024737/ 
330024739/ 330024743/ 330024745/ 330024746/ 330024747/ 
330024749/ 330024751/ 330024752/ 330024753/ 330024757/ 
330024763/ 330024775/ 330024780/ 330024781/ 330024787/ 
330024791/ 330024796/ 330024797/ 330024799/ 330024801/ 
330024811/ 330024818/ 330024822/ 330024827/ 330024830/ 
330024834/ 330024838/ 330024839/ 330024841/ 330024846/ 
330024849/ 330024854/ 330024855/ 330024858/ 330024859/ 
330024862/ 330024863/ 330024864/ 330024868/ 330024870/ 
330024876/ 330024890/ 330024891/ 330024893/ 330024896/ 
330024905/ 330024910/ 330024912/ 330024918/ 330024919/ 
330024922/ 330024927/ 330024929/ 330024933/ 330024935/ 
330024942/ 330024944/ 330024968/ 330024970/ 330024972/ 
330024973/ 330024974/ 330024979/ 330024984/ 330024988/ 
330024989/ 330024992/ 330024994/ 330025010/ 330025013/ 
330025014/ 330025017/ 330025021/ 330025022/ 330025029/ 
330025030/ 330025031/ 330025037/ 330025041/ 330025042/ 
330025047/ 330025053/ 330025055/ 330025075/ 330025076/ 
330025079/ 330025082/ 330025083/ 330025084/ 330025085/ 
330025088/ 330025094/ 330025096/ 330025098/ 330025101/ 
330025102/ 330025109/ 330025117/ 330025118/ 330025122/ 
330025129/ 330025130/ 330025131/ 330025138/ 330025139/ 
330025143/ 330025144/ 330025145/ 330025152/ 330025158/ 
330025162/ 330025164/ 330025170/ 330025172/ 330025175/ 
330025178/ 330025180/ 330025181/ 330025186/ 330025189/ 
330025196/ 330025197/ 330025198/ 330025201/ 330025206/ 
330025207/ 330025209/ 330025210/ 330025213/ 330025223/ 
330025226/ 330025230/ 330025231/ 330025232/ 330025238/ 
330025252/ 330025254/ 330025267/ 330025271/ 330025273/ 
330025276/ 330025277/ 330025280/ 330025285/ 330025288/ 
330025292/ 330025296/ 330025298/ 330025302/ 330025303/ 
330025305/ 330025310/ 330025311/ 330025312/ 330025320/ 
330025335/ 330025345/ 330025346/ 330025348/ 330025356/ 
330025358/ 330025362/ 330025367/ 330025368/ 330025373/ 
330025376/ 330025377/ 330025378/ 330025379/ 330025381/ 
330025384/ 330025387/ 330025393/ 330025394/ 330025397/ 
330025399/ 330025412/ 330025415/ 330025418/ 330025426/ 
330025433/ 330025435/ 330025436/ 330025437/ 330025439/ 
330025442/ 330025444/ 330025449/ 330025451/ 330025456/ 
330025457/ 330025459/ 330025460/ 330025465/ 330025472/ 
330025473/ 330025475/ 330025476/ 330025479/ 330025483/ 
330025484/ 330025485/ 330025486/ 330025487/ 330025489/ 
330025492/ 330025497/ 330025498/ 330025500/ 330025509/ 
330025510/ 330025514/ 330025516/ 330025525/ 330025531/ 
330025540/ 330025541/ 330025559/ 330025562/ 330025572/ 
330025573/ 330025579/ 330025581/ 330025584/ 330025586/ 
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330025589/ 330025594/ 330025595/ 330025601/ 330025602/ 
330025603/ 330025604/ 330025605/ 330025611/ 330025612/ 
330025614/ 330025615/ 330025621/ 330025628/ 330025639/ 
330025645/ 330025646/ 330025648/ 330025650/ 330025651/ 
330025653/ 330025664/ 330025666/ 330025671/ 330025672/ 
330025677/ 330025679/ 330025680/ 330025682/ 330025687/ 
330025689/ 330025693/ 330025694/ 330025696/ 330025699/ 
330025700/ 330025702/ 330025703/ 330025706/ 330025708/ 
330025717/ 330025720/ 330025725/ 330025730/ 330025735/ 
330025738/ 330025741/ 330025745/ 330025750/ 330025757/ 
330025758/ 330025760/ 330025763/ 330025764/ 330025769/ 
330025770/ 330025771/ 330025772/ 330025774/ 330025780/ 
330025782/ 330025785/ 330025799/ 330025809/ 330025810/ 
330025811/ 330025812/ 330025814/ 330025815/ 330025816/ 
330025817/ 330025818/ 330025828/ 330025829/ 330025832/ 
330025833/ 330025834/ 330025837/ 330025841/ 330025843/ 
330025848/ 330025860/ 330025862/ 330025865/ 330025870/ 
330025876/ 330025882/ 330025884/ 330025887/ 330025891/ 
330025893/ 330025909/ 330025910/ 330025912/ 330025915/ 
330025918/ 330025921/ 330025924/ 330025926/ 330025930/ 
330025932/ 330025933/ 330025934/ 330025943/ 330025949/ 
330025951/ 330025953/ 330025955/ 330025956/ 330025964/ 
330025966/ 330025967/ 330025970/ 330025975/ 330025976/ 
330025979/ 330025981/ 330025982/ 330025987/ 330025995/ 
330025998/ 330026001/ 330026003/ 330026004/ 330026012/ 
330026015/ 330026016/ 330026019/ 330026020/ 330026021/ 
330026026/ 330026027/ 330026028/ 330026029/ 330026035/ 
330026038/ 330026040/ 330026043/ 330026044/ 330026045/ 
330026047/ 330026052/ 330026053/ 330026054/ 330026056/ 
330026059/ 330026061/ 330026062/ 330026066/ 330026070/ 
330026072/ 330026081/ 330026083/ 330026084/ 330026095/ 
330026098/ 330026100/ 330026101/ 330026104/ 330026109/ 
330026110/ 330026114/ 330026119/ 330026126/ 330026129/ 
330026140/ 330026141/ 330026144/ 330026145/ 330026146/ 
330026147/ 330026148/ 330026150/ 330026152/ 330026160/ 
330026169/ 330026171/ 330026173/ 330026174/ 330026182/ 
330026188/ 330026190/ 330026197/ 330026199/ 330026203/ 
330026204/ 330026205/ 330026210/ 330026213/ 330026214/ 
330026217/ 330026221/ 330026224/ 330026226/ 330026229/ 
330026235/ 330026236/ 330026237/ 330026241/ 330026243/ 
330026245/ 330026249/ 330026250/ 330026259/ 330026262/ 
330026263/ 330026270/ 330026272/ 330026273/ 330026274/ 
330026275/ 330026276/ 330026277/ 330026279/ 330026281/ 
330026286/ 330026287/ 330026290/ 330026292/ 330026297/ 
330026298/ 330026305/ 330026307/ 330026309/ 330026315/ 
330026317/ 330026319/ 330026323/ 330026324/ 330026327/ 
330026329/ 330026332/ 330026335/ 330026337/ 330026339/ 
330026348/ 330026351/ 330026359/ 330026366/ 330026371/ 
330026372/ 330026378/ 330026384/ 330026386/ 330026387/ 
330026390/ 330026392/ 330026397/ 330026398/ 330026400/ 
330026402/ 330026403/ 330026404/ 330026409/ 330026414/ 
330026418/ 330026423/ 330026432/ 330026433/ 330026435/ 
330026438/ 330026439/ 330026441/ 330026446/ 330026450/ 
330026451/ 330026452/ 330026454/ 330026455/ 330026461/ 
330026463/ 330026465/ 330026467/ 330026469/ 330026471/ 
330026477/ 330026480/ 330026483/ 330026485/ 330026488/ 
330026496/ 330026504/ 330026506/ 330026508/ 330026511/ 
330026516/ 330026521/ 330026523/ 330026524/ 330026529/ 
330026531/ 330026532/ 330026533/ 330026534/ 330026539/ 
330026540/ 330026541/ 330026542/ 330026545/ 330026546/ 
330026550/ 330026555/ 330026556/ 330026558/ 330026560/ 
330026563/ 330026566/ 330026570/ 330026576/ 330026580/ 
330026583/ 330026589/ 330026593/ 330026595/ 330026598/ 
330026601/ 330026603/ 330026609/ 330026610/ 330026617/ 
330026620/ 330026625/ 330026626/ 330026635/ 330026642/ 
330026644/ 330026645/ 330026649/ 330026650/ 330026658/ 
330026659/ 330026665/ 330026670/ 330026671/ 330026672/ 
330026673/ 330026676/ 330026677/ 330026678/ 330026682/ 
330026685/ 330026688/ 330026692/ 330026693/ 330026695/ 
330026699/ 330026701/ 330026703/ 330026706/ 330026707/ 
330026715/ 330026717/ 330026724/ 330026734/ 330026737/ 
330026738/ 330026742/ 330026743/ 330026744/ 330026745/ 
330026749/ 330026754/ 330026756/ 330026759/ 330026765/ 
330026780/ 330026788/ 330026790/ 330026791/ 330026794/ 
330026800/ 330026802/ 330026805/ 330026806/ 330026808/ 
330026814/ 330026816/ 330026817/ 330026822/ 330026824/ 
330026831/ 330026833/ 330026838/ 330026839/ 330026840/ 
330026843/ 330026844/ 330026852/ 330026855/ 330026856/ 
330026859/ 330026865/ 330026866/ 330026868/ 330026871/ 
330026873/ 330026881/ 330026883/ 330026884/ 330026886/ 
330026889/ 330026891/ 330026892/ 330026894/ 330026900/ 
330026906/ 330026907/ 330026909/ 330026910/ 330026915/ 
330026921/ 330026923/ 330026924/ 330026930/ 330026932/ 
330026936/ 330026938/ 330026940/ 330026943/ 330026944/ 
330026945/ 330026946/ 330026947/ 330026953/ 330026957/ 
330026961/ 330026963/ 330026964/ 330026965/ 330026966/ 
330026967/ 330026968/ 330026970/ 330026980/ 330026986/ 
330026987/ 330026988/ 330026990/ 330027004/ 330027009/ 
330027012/ 330027013/ 330027019/ 330027022/ 330027023/ 
330027026/ 330027032/ 330027033/ 330027036/ 330027037/ 
330027038/ 330027039/ 330027043/ 330027052/ 330027054/ 
330027056/ 330027060/ 330027061/ 330027073/ 330027085/ 

330027089/ 330027090/ 330027095/ 330027096/ 330027099/ 
330027117/ 330027118/ 330027120/ 330027122/ 330027124/ 
330027125/ 330027132/ 330027135/ 330027136/ 330027137/ 
330027139/ 330027145/ 330027149/ 330027153/ 330027156/ 
330027158/ 330027159/ 330027164/ 330027167/ 330027168/ 
330027169/ 330027170/ 330027171/ 330027172/ 330027180/ 
330027182/ 330027187/ 330027190/ 330027193/ 330027194/ 
330027195/ 330027198/ 330027200/ 330027211/ 330027214/ 
330027217/ 330027218/ 330027223/ 330027228/ 330027233/ 
330027241/ 330027244/ 330027245/ 330027249/ 330027250/ 
330027251/ 330027254/ 330027264/ 330027272/ 330027273/ 
330027278/ 330027281/ 330027282/ 330027284/ 330027292/ 
330027294/ 330027296/ 330027298/ 330027299/ 330027300/ 
330027309/ 330027310/ 330027313/ 330027314/ 330027315/ 
330027320/ 330027322/ 330027329/ 330027332/ 330027333/ 
330027334/ 330027336/ 330027340/ 330027341/ 330027344/ 
330027345/ 330027349/ 330027364/ 330027369/ 330027371/ 
330027372/ 330027374/ 330027375/ 330027393/ 330027395/ 
330027398/ 330027400/ 330027408/ 330027414/ 330027416/ 
330027425/ 330027427/ 330027428/ 330027432/ 330027433/ 
330027434/ 330027439/ 330027441/ 330027443/ 330027447/ 
330027449/ 330027452/ 330027454/ 330027456/ 330027458/ 
330027460/ 330027464/ 330027470/ 330027474/ 330027477/ 
330027495/ 330027496/ 330027498/ 330027500/ 330027506/ 
330027512/ 330027515/ 330027516/ 330027517/ 330027519/ 
330027520/ 330027521/ 330027523/ 330027527/ 330027528/ 
330027542/ 330027549/ 330027553/ 330027555/ 330027558/ 
330027560/ 330027565/ 330027568/ 330027575/ 330027579/ 
330027583/ 330027587/ 330027590/ 330027612/ 330027615/ 
330027616/ 330027617/ 330027619/ 330027622/ 330027625/ 
330027629/ 330027630/ 330027639/ 330027653/ 330027654/ 
330027657/ 330027659/ 330027664/ 330027669/ 330027673/ 
330027680/ 330027683/ 330027685/ 330027686/ 330027687/ 
330027688/ 330027689/ 330027693/ 330027697/ 330027699/ 
330027705/ 330027706/ 330027712/ 330027713/ 330027714/ 
330027719/ 330027720/ 330027725/ 330027727/ 330027728/ 
330027735/ 330027743/ 330027744/ 330027747/ 330027748/ 
330027750/ 330027752/ 330027755/ 330027758/ 330027765/ 
330027771/ 330027774/ 330027777/ 330027783/ 330027786/ 
330027788/ 330027789/ 330027793/ 330027803/ 330027804/ 
330027806/ 330027819/ 330027820/ 330027825/ 330027828/ 
330027832/ 330027839/ 330027841/ 330027844/ 330027849/ 
330027850/ 330027853/ 330027857/ 330027863/ 330027864/ 
330027865/ 330027869/ 330027876/ 330027885/ 330027896/ 
330027897/ 330027901/ 330027903/ 330027908/ 330027913/ 
330027916/ 330027918/ 330027921/ 330027923/ 330027925/ 
330027926/ 330027928/ 330027930/ 330027933/ 330027934/ 
330027936/ 330027941/ 330027942/ 330027943/ 330027945/ 
330027946/ 330027948/ 330027952/ 330027953/ 330027954/ 
330027955/ 330027958/ 330027961/ 330027965/ 330027971/ 
330027972/ 330027974/ 330027978/ 330027979/ 330027980/ 
330027983/ 330027986/ 330027990/ 330027994/ 330027995/ 
330027998/ 330027999/ 330028006/ 330028007/ 330028009/ 
330028014/ 330028016/ 330028017/ 330028018/ 330028019/ 
330028024/ 330028026/ 330028033/ 330028034/ 330028036/ 
330028038/ 330028039/ 330028044/ 330028049/ 330028050/ 
330028063/ 330028065/ 330028069/ 330028070/ 330028071/ 
330028074/ 330028076/ 330028078/ 330028088/ 330028097/ 
330028100/ 330028103/ 330028113/ 330028116/ 330028126/ 
330028127/ 330028132/ 330028133/ 330028136/ 330028137/ 
330028138/ 330028139/ 330028141/ 330028144/ 330028146/ 
330028147/ 330028152/ 330028153/ 330028157/ 330028162/ 
330028164/ 330028166/ 330028171/ 330028173/ 330028177/ 
330028179/ 330028181/ 330028184/ 330028185/ 330028193/ 
330028202/ 330028203/ 330028204/ 330028207/ 330028211/ 
330028217/ 330028218/ 330028219/ 330028224/ 330028226/ 
330028228/ 330028231/ 330028232/ 330028238/ 330028242/ 
330028247/ 330028249/ 330028251/ 330028254/ 330028255/ 
330028256/ 330028258/ 330028259/ 330028273/ 330028274/ 
330028275/ 330028282/ 330028283/ 330028284/ 330028289/ 
330028291/ 330028292/ 330028299/ 330028308/ 330028310/ 
330028314/ 330028316/ 330028318/ 330028323/ 330028325/ 
330028330/ 330028333/ 330028337/ 330028343/ 330028345/ 
330028346/ 330028347/ 330028351/ 330028355/ 330028357/ 
330028361/ 330028362/ 330028365/ 330028371/ 330028373/ 
330028374/ 330028375/ 330028383/ 330028391/ 330028393/ 
330028395/ 330028398/ 330028400/ 330028402/ 330028403/ 
330028404/ 330028406/ 330028410/ 330028425/ 330028426/ 
330028438/ 330028447/ 330028457/ 330028459/ 330028460/ 
330028464/ 330028475/ 330028478/ 330028480/ 330028490/ 
330028491/ 330028495/ 330028497/ 330028498/ 330028499/ 
330028502/ 330028504/ 330028506/ 330028508/ 330028513/ 
330028525/ 330028526/ 330028527/ 330028528/ 330028532/ 
330028546/ 330028547/ 330028548/ 330028550/ 330028551/ 
330028559/ 330028560/ 330028562/ 330028566/ 330028572/ 
330028573/ 330028574/ 330028585/ 330028586/ 330028587/ 
330028592/ 330028593/ 330028596/ 330028598/ 330028601/ 
330028604/ 330028606/ 330028607/ 330028610/ 330028611/ 
330028613/ 330028617/ 330028619/ 330028621/ 330028622/ 
330028624/ 330028626/ 330028628/ 330028629/ 330028630/ 
330028631/ 330028638/ 330028641/ 330028645/ 330028649/ 
330028656/ 330028658/ 330028659/ 330028660/ 330028664/ 
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330028668/ 330028678/ 330028680/ 330028685/ 330028692/ 
330028695/ 330028700/ 330028701/ 330028710/ 330028711/ 
330028714/ 330028716/ 330028717/ 330028719/ 330028720/ 
330028721/ 330028725/ 330028728/ 330028733/ 330028739/ 
330028742/ 330028743/ 330028744/ 330028746/ 330028749/ 
330028752/ 330028754/ 330028755/ 330028761/ 330028762/ 
330028763/ 330028768/ 330028770/ 330028771/ 330028779/ 
330028780/ 330028782/ 330028791/ 330028792/ 330028799/ 
330028807/ 330028810/ 330028812/ 330028817/ 330028819/ 
330028821/ 330028822/ 330028823/ 330028829/ 330028830/ 
330028835/ 330028840/ 330028849/ 330028851/ 330028852/ 
330028854/ 330028855/ 330028857/ 330028862/ 330028865/ 
330028866/ 330028872/ 330028874/ 330028877/ 330028878/ 
330028881/ 330028883/ 330028884/ 330028885/ 330028888/ 
330028890/ 330028891/ 330028893/ 330028895/ 330028897/ 
330028898/ 330028900/ 330028902/ 330028903/ 330028904/ 
330028909/ 330028910/ 330028911/ 330028913/ 330028916/ 
330028918/ 330028920/ 330028924/ 330028926/ 330028928/ 
330028932/ 330028933/ 330028935/ 330028936/ 330028937/ 
330028938/ 330028942/ 330028943/ 330028944/ 330028945/ 
330028946/ 330028949/ 330028956/ 330028958/ 330028964/ 
330028967/ 330028968/ 330028977/ 330028987/ 330028988/ 
330028991/ 330028993/ 330028996/ 330028997/ 330028998/ 
330029000/ 330029002/ 330029006/ 330029007/ 330029009/ 
330029011/ 330029016/ 330029018/ 330029022/ 330029029/ 
330029031/ 330029041/ 330029052/ 330029053/ 330029054/ 
330029056/ 330029057/ 330029060/ 330029061/ 330029062/ 
330029064/ 330029067/ 330029072/ 330029076/ 330029078/ 
330029080/ 330029083/ 330029084/ 330029086/ 330029087/ 
330029089/ 330029094/ 330029097/ 330029104/ 330029112/ 
330029119/ 330029125/ 330029128/ 330029131/ 330029132/ 
330029134/ 330029140/ 330029141/ 330029142/ 330029145/ 
330029146/ 330029151/ 330029156/ 330029161/ 330029177/ 
330029178/ 330029179/ 330029185/ 330029188/ 330029194/ 
330029198/ 330029207/ 330029214/ 330029215/ 330029216/ 
330029219/ 330029221/ 330029223/ 330029224/ 330029226/ 
330029229/ 330029230/ 330029231/ 330029234/ 330029237/ 
330029243/ 330029247/ 330029249/ 330029250/ 330029253/ 
330029254/ 330029255/ 330029260/ 330029262/ 330029265/ 
330029266/ 330029270/ 330029271/ 330029273/ 330029275/ 
330029277/ 330029279/ 330029282/ 330029285/ 330029287/ 
330029289/ 330029293/ 330029294/ 330029299/ 330029305/ 
330029308/ 330029309/ 330029314/ 330029317/ 330029321/ 
330029322/ 330029326/ 330029327/ 330029329/ 330029331/ 
330029340/ 330029342/ 330029354/ 330029356/ 330029357/ 
330029364/ 330029371/ 330029372/ 330029373/ 330029375/ 
330029382/ 330029386/ 330029391/ 330029392/ 330029394/ 
330029397/ 330029400/ 330029404/ 330029406/ 330029407/ 
330029410/ 330029411/ 330029415/ 330029418/ 330029419/ 
330029420/ 330029422/ 330029429/ 330029432/ 330029435/ 
330029436/ 330029437/ 330029439/ 330029441/ 330029444/ 
330029446/ 330029453/ 330029454/ 330029455/ 330029456/ 
330029457/ 330029458/ 330029467/ 330029473/ 330029485/ 
330029489/ 330029492/ 330029495/ 330029504/ 330029510/ 
330029512/ 330029522/ 330029525/ 330029528/ 330029529/ 
330029530/ 330029536/ 330029538/ 330029539/ 330029540/ 
330029541/ 330029545/ 330029551/ 330029556/ 330029557/ 
330029558/ 330029561/ 330029568/ 330029576/ 330029583/ 
330029585/ 330029604/ 330029610/ 330029616/ 330029625/ 
330029640/ 330029643/ 330029647/ 330029651/ 330029656/ 
330029658/ 330029659/ 330029662/ 330029663/ 330029664/ 
330029666/ 330029668/ 330029669/ 330029681/ 330029683/ 
330029685/ 330029700/ 330029705/ 330029706/ 330029708/ 
330029717/ 330029719/ 330029723/ 330029724/ 330029727/ 
330029736/ 330029738/ 330029739/ 330029744/ 330029750/ 
330029751/ 330029752/ 330029757/ 330029760/ 330029762/ 
330029764/ 330029765/ 330029769/ 330029773/ 330029776/ 
330029777/ 330029778/ 330029780/ 330029781/ 330029782/ 
330029784/ 330029787/ 330029788/ 330029797/ 330029798/ 
330029807/ 330029809/ 330029811/ 330029812/ 330029814/ 
330029821/ 330029827/ 330029830/ 330029841/ 330029842/ 
330029845/ 330029849/ 330029866/ 330029868/ 330029869/ 
330029881/ 330029894/ 330029897/ 330029898/ 330029907/ 
330029908/ 330029911/ 330029913/ 330029918/ 330029920/ 
330029922/ 330029925/ 330029931/ 330029940/ 330029950/ 
330029959/ 330029961/ 330029966/ 330029971/ 330029981/ 
330029982/ 330029985/ 330029987/ 330029992/ 330029997/ 
330029999/ 330030005/ 330030008/ 330030009/ 330030014/ 
330030019/ 330030020/ 330030031/ 330030034/ 330030035/ 
330030036/ 330030038/ 330030040/ 330030043/ 330030046/ 
330030047/ 330030051/ 330030053/ 330030068/ 330030071/ 
330030085/ 330030087/ 330030088/ 330030090/ 330030096/ 
330030099/ 330030100/ 330030102/ 330030105/ 330030107/ 
330030109/ 330030111/ 330030112/ 330030113/ 330030115/ 
330030116/ 330030118/ 330030124/ 330030125/ 330030127/ 
330030130/ 330030131/ 330030132/ 330030134/ 330030136/ 
330030138/ 330030139/ 330030143/ 330030151/ 330030152/ 
330030156/ 330030158/ 330030162/ 330030164/ 330030169/ 
330030170/ 330030173/ 330030178/ 330030179/ 330030188/ 
330030200/ 330030201/ 330030209/ 330030210/ 330030212/ 
330030213/ 330030216/ 330030217/ 330030218/ 330030219/ 
330030220/ 330030222/ 330030223/ 330030224/ 330030225/ 

330030226/ 330030229/ 330030231/ 330030232/ 330030233/ 
330030236/ 330030237/ 330030240/ 330030241/ 330030242/ 
330030243/ 330030244/ 330030246/ 330030248/ 330030249/ 
330030255/ 330030257/ 330030260/ 330030262/ 330030264/ 
330030267/ 330030268/ 330030269/ 330030270/ 330030273/ 
330030275/ 330030278/ 330030281/ 330030286/ 330030288/ 
330030293/ 330030294/ 330030296/ 330030298/ 330030299/ 
330030300/ 330030305/ 330030306/ 330030310/ 330030312/ 
330030321/ 330030322/ 330030324/ 330030326/ 330030329/ 
330030337/ 330030347/ 330030348/ 330030351/ 330030354/ 
330030356/ 330030357/ 330030364/ 330030366/ 330030375/ 
330030378/ 330030380/ 330030383/ 330030384/ 330030385/ 
330030386/ 330030387/ 330030389/ 330030392/ 330030394/ 
330030399/ 330030403/ 330030410/ 330030413/ 330030414/ 
330030415/ 330030419/ 330030420/ 330030421/ 330030426/ 
330030427/ 330030429/ 330030430/ 330030432/ 330030439/ 
330030440/ 330030441/ 330030442/ 330030443/ 330030445/ 
330030446/ 330030447/ 330030449/ 330030450/ 330030456/ 
330030462/ 330030464/ 330030465/ 330030468/ 330030469/ 
330030472/ 330030473/ 330030475/ 330030479/ 330030481/ 
330030483/ 330030487/ 330030489/ 330030499/ 330030503/ 
330030506/ 330030510/ 330030527/ 330030529/ 330030533/ 
330030535/ 330030536/ 330030537/ 330030538/ 330030539/ 
330030540/ 330030542/ 330030544/ 330030545/ 330030548/ 
330030549/ 330030550/ 330030551/ 330030552/ 330030557/ 
330030559/ 330030560/ 330030566/ 330030567/ 330030570/ 
330030576/ 330030581/ 330030585/ 330030589/ 330030600/ 
330030602/ 330030606/ 330030607/ 330030614/ 330030615/ 
330030617/ 330030625/ 330030628/ 330030630/ 330030631/ 
330030633/ 330030639/ 330030652/ 330030656/ 330030662/ 
330030664/ 330030665/ 330030671/ 330030681/ 330030684/ 
330030688/ 330030692/ 330030696/ 330030698/ 330030699/ 
330030700/ 330030705/ 330030706/ 330030712/ 330030714/ 
330030721/ 330030724/ 330030728/ 330030731/ 330030732/ 
330030733/ 330030741/ 330030742/ 330030745/ 330030752/ 
330030754/ 330030757/ 330030758/ 330030762/ 330030766/ 
330030769/ 330030771/ 330030775/ 330030782/ 330030785/ 
330030786/ 330030794/ 330030799/ 330030802/ 330030817/ 
330030823/ 330030825/ 330030827/ 330030833/ 330030836/ 
330030837/ 330030844/ 330030846/ 330030847/ 330030848/ 
330030853/ 330030854/ 330030858/ 330030865/ 330030866/ 
330030871/ 330030881/ 330030890/ 330030891/ 330030896/ 
330030898/ 330030899/ 330030902/ 330030903/ 330030905/ 
330030906/ 330030907/ 330030908/ 330030912/ 330030913/ 
330030915/ 330030917/ 330030919/ 330030921/ 330030922/ 
330030923/ 330030925/ 330030927/ 330030932/ 330030934/ 
330030935/ 330030937/ 330030938/ 330030939/ 330030940/ 
330030943/ 330030944/ 330030948/ 330030950/ 330030953/ 
330030958/ 330030959/ 330030963/ 330030965/ 330030966/ 
330030980/ 330030985/ 330030994/ 330030996/ 330030997/ 
330031000/ 330031003/ 330031007/ 330031012/ 330031014/ 
330031016/ 330031018/ 330031019/ 330031021/ 330031025/ 
330031027/ 330031031/ 330031035/ 330031036/ 330031037/ 
330031041/ 330031044/ 330031045/ 330031046/ 330031048/ 
330031054/ 330031058/ 330031066/ 330031072/ 330031073/ 
330031074/ 330031080/ 330031081/ 330031094/ 330031096/ 
330031099/ 330031101/ 330031103/ 330031110/ 330031111/ 
330031116/ 330031117/ 330031118/ 330031120/ 330031121/ 
330031122/ 330031126/ 330031127/ 330031128/ 330031131/ 
330031132/ 330031133/ 330031135/ 330031136/ 330031137/ 
330031147/ 330031150/ 330031154/ 330031157/ 330031158/ 
330031167/ 330031168/ 330031174/ 330031177/ 330031183/ 
330031188/ 330031195/ 330031203/ 330031209/ 330031210/ 
330031212/ 330031214/ 330031219/ 330031221/ 330031224/ 
330031227/ 330031229/ 330031232/ 330031236/ 330031237/ 
330031239/ 330031240/ 330031242/ 330031243/ 330031245/ 
330031248/ 330031254/ 330031255/ 330031256/ 330031259/ 
330031261/ 330031266/ 330031267/ 330031268/ 330031270/ 
330031273/ 330031286/ 330031292/ 330031294/ 330031299/ 
330031301/ 330031311/ 330031316/ 330031320/ 330031325/ 
330031326/ 330031327/ 330031334/ 330031337/ 330031349/ 
330031351/ 330031364/ 330031366/ 330031371/ 330031382/ 
330031386/ 330031387/ 330031389/ 330031393/ 330031395/ 
330031396/ 330031399/ 330031400/ 330031403/ 330031404/ 
330031409/ 330031410/ 330031412/ 330031415/ 330031416/ 
330031418/ 330031421/ 330031423/ 330031427/ 330031429/ 
330031432/ 330031434/ 330031435/ 330031436/ 330031437/ 
330031438/ 330031439/ 330031443/ 330031445/ 330031446/ 
330031454/ 330031459/ 330031462/ 330031467/ 330031469/ 
330031471/ 330031472/ 330031473/ 330031474/ 330031477/ 
330031490/ 330031492/ 330031493/ 330031495/ 330031497/ 
330031506/ 330031507/ 330031508/ 330031509/ 330031511/ 
330031512/ 330031513/ 330031515/ 330031516/ 330031520/ 
330031524/ 330031535/ 330031536/ 330031537/ 330031540/ 
330031541/ 330031543/ 330031545/ 330031547/ 330031553/ 
330031558/ 330031561/ 330031567/ 330031568/ 330031572/ 
330031581/ 330031586/ 330031587/ 330031590/ 330031595/ 
330031596/ 330031600/ 330031605/ 330031606/ 330031617/ 
330031619/ 330031627/ 330031628/ 330031629/ 330031636/ 
330031637/ 330031642/ 330031643/ 330031644/ 330031646/ 
330031652/ 330031653/ 330031660/ 330031664/ 330031670/ 
330031673/ 330031675/ 330031683/ 330031685/ 330031687/ 



diário oficial Nº 35.000   161Quarta-feira, 08 DE JUNHO DE 2022

330031688/ 330031696/ 330031698/ 330031700/ 330031711/ 
330031712/ 330031723/ 330031726/ 330031728/ 330031730/ 
330031732/ 330031734/ 330031744/ 330031746/ 330031758/ 
330031761/ 330031763/ 330031767/ 330031776/ 330031779/ 
330031780/ 330031781/ 330031782/ 330031784/ 330031785/ 
330031787/ 330031794/ 330031799/ 330031800/ 330031801/ 
330031804/ 330031812/ 330031813/ 330031816/ 330031818/ 
330031819/ 330031821/ 330031822/ 330031823/ 330031827/ 
330031829/ 330031833/ 330031835/ 330031837/ 330031838/ 
330031840/ 330031843/ 330031844/ 330031845/ 330031847/ 
330031848/ 330031850/ 330031851/ 330031852/ 330031853/ 
330031857/ 330031858/ 330031860/ 330031863/ 330031864/ 
330031873/ 330031879/ 330031881/ 330031885/ 330031886/ 
330031889/ 330031890/ 330031891/ 330031899/ 330031900/ 
330031901/ 330031902/ 330031903/ 330031909/ 330031910/ 
330031916/ 330031917/ 330031920/ 330031926/ 330031929/ 
330031933/ 330031936/ 330031940/ 330031943/ 330031944/ 
330031949/ 330031950/ 330031951/ 330031952/ 330031954/ 
330031955/ 330031956/ 330031964/ 330031965/ 330031974/ 
330031977/ 330031981/ 330031982/ 330031983/ 330031984/ 
330031986/ 330031989/ 330031990/ 330031992/ 330031997/ 
330031999/ 330032003/ 330032007/ 330032009/ 330032010/ 
330032014/ 330032015/ 330032017/ 330032018/ 330032023/ 
330032026/ 330032027/ 330032032/ 330032035/ 330032039/ 
330032042/ 330032048/ 330032050/ 330032051/ 330032057/ 
330032062/ 330032068/ 330032069/ 330032070/ 330032076/ 
330032077/ 330032078/ 330032079/ 330032082/ 330032084/ 
330032085/ 330032086/ 330032088/ 330032091/ 330032093/ 
330032095/ 330032101/ 330032102/ 330032107/ 330032109/ 
330032112/ 330032115/ 330032118/ 330032120/ 330032122/ 
330032125/ 330032127/ 330032130/ 330032131/ 330032135/ 
330032136/ 330032139/ 330032140/ 330032142/ 330032144/ 
330032148/ 330032155/ 330032159/ 330032166/ 330032167/ 
330032168/ 330032169/ 330032171/ 330032176/ 330032178/ 
330032185/ 330032187/ 330032189/ 330032191/ 330032193/ 
330032197/ 330032199/ 330032200/ 330032202/ 330032205/ 
330032207/ 330032209/ 330032211/ 330032215/ 330032218/ 
330032219/ 330032221/ 330032222/ 330032223/ 330032226/ 
330032227/ 330032229/ 330032230/ 330032239/ 330032240/ 
330032244/ 330032245/ 330032257/ 330032258/ 330032261/ 
330032262/ 330032268/ 330032270/ 330032273/ 330032276/ 
330032288/ 330032290/ 330032291/ 330032295/ 330032298/ 
330032301/ 330032304/ 330032306/ 330032307/ 330032308/ 
330032309/ 330032312/ 330032322/ 330032323/ 330032326/ 
330032328/ 330032333/ 330032335/ 330032336/ 330032342/ 
330032344/ 330032345/ 330032346/ 330032353/ 330032355/ 
330032360/ 330032361/ 330032362/ 330032367/ 330032368/ 
330032369/ 330032370/ 330032371/ 330032372/ 330032373/ 
330032374/ 330032376/ 330032383/ 330032384/ 330032388/ 
330032392/ 330032396/ 330032397/ 330032398/ 330032399/ 
330032400/ 330032403/ 330032406/ 330032407/ 330032408/ 
330032410/ 330032413/ 330032414/ 330032415/ 330032418/ 
330032420/ 330032423/ 330032427/ 330032432/ 330032438/ 
330032439/ 330032443/ 330032444/ 330032447/ 330032448/ 
330032450/ 330032451/ 330032453/ 330032462/ 330032463/ 
330032466/ 330032467/ 330032471/ 330032472/ 330032478/ 
330032481/ 330032483/ 330032484/ 330032487/ 330032492/ 
330032493/ 330032497/ 330032499/ 330032500/ 330032502/ 
330032503/ 330032505/ 330032519/ 330032524/ 330032527/ 
330032528/ 330032534/ 330032535/ 330032536/ 330032537/ 
330032542/ 330032543/ 330032546/ 330032551/ 330032558/ 
330032559/ 330032566/ 330032567/ 330032573/ 330032575/ 
330032578/ 330032579/ 330032580/ 330032586/ 330032587/ 
330032588/ 330032591/ 330032594/ 330032595/ 330032596/ 
330032597/ 330032602/ 330032605/ 330032610/ 330032623/ 
330032624/ 330032627/ 330032632/ 330032633/ 330032634/ 
330032647/ 330032649/ 330032655/ 330032658/ 330032661/ 
330032664/ 330032668/ 330032670/ 330032672/ 330032676/ 
330032677/ 330032679/ 330032680/ 330032682/ 330032689/ 
330032693/ 330032695/ 330032699/ 330032700/ 330032707/ 
330032708/ 330032710/ 330032711/ 330032714/ 330032715/ 
330032719/ 330032721/ 330032722/ 330032732/ 330032733/ 
330032734/ 330032737/ 330032739/ 330032742/ 330032746/ 
330032750/ 330032751/ 330032752/ 330032753/ 330032756/ 
330032758/ 330032766/ 330032768/ 330032769/ 330032770/ 
330032771/ 330032772/ 330032774/ 330032775/ 330032776/ 
330032777/ 330032778/ 330032781/ 330032782/ 330032783/ 
330032786/ 330032787/ 330032790/ 330032791/ 330032793/ 
330032797/ 330032798/ 330032799/ 330032800/ 330032802/ 
330032804/ 330032806/ 330032807/ 330032808/ 330032809/ 
330032813/ 330032817/ 330032821/ 330032822/ 330032825/ 
330032827/ 330032828/ 330032829/ 330032832/ 330032833/ 
330032834/ 330032836/ 330032837/ 330032838/ 330032840/ 
330032843/ 330032844/ 330032846/ 330032853/ 330032854/ 
330032855/ 330032856/ 330032858/ 330032859/ 330032862/ 
330032863/ 330032865/ 330032866/ 330032867/ 330032868/ 
330032871/ 330032873/ 330032876/ 330032877/ 330032878/ 
330032879/ 330032882/ 330032887/ 330032893/ 330032895/ 
330032899/ 330032900/ 330032903/ 330032907/ 330032908/ 
330032909/ 330032913/ 330032917/ 330032918/ 330032919/ 
330032920/ 330032921/ 330032929/ 330032933/ 330032935/ 
330032936/ 330032937/ 330032939/ 330032940/ 330032944/ 

330032947/ 330032949/ 330032952/ 330032953/ 330032954/ 
330032957/ 330032958/ 330032961/ 330032967/ 330032968/ 
330032969/ 330032970/ 330032972/ 330032974/ 330032976/ 
330032977/ 330032978/ 330032979/ 330032980/ 330032981/ 
330032985/ 330032989/ 330032991/ 330032992/ 330032993/ 
330032998/ 330032999/ 330033005/ 330033007/ 330033008/ 
330033009/ 330033011/ 330033015/ 330033028/ 330033031/ 
330033034/ 330033035/ 330033036/ 330033037/ 330033038/ 
330033039/ 330033040/ 330033047/ 330033048/ 330033049/ 
330033051/ 330033052/ 330033053/ 330033059/ 330033063/ 
330033070/ 330033074/ 330033080/ 330033081/ 330033083/ 
330033084/ 330033086/ 330033091/ 330033093/ 330033094/ 
330033096/ 330033097/ 330033098/ 330033100/ 330033104/ 
330033106/ 330033108/ 330033110/ 330033111/ 330033118/ 
330033121/ 330033122/ 330033125/ 330033131/ 330033135/ 
330033137/ 330033138/ 330033141/ 330033142/ 330033149/ 
330033151/ 330033156/ 330033158/ 330033159/ 330033161/ 
330033163/ 330033164/ 330033167/ 330033170/ 330033172/ 
330033176/ 330033187/ 330033188/ 330033191/ 330033197/ 
330033199/ 330033203/ 330033207/ 330033209/ 330033222/ 
330033224/ 330033227/ 330033232/ 330033235/ 330033238/ 
330033244/ 330033246/ 330033261/ 330033264/ 330033266/ 
330033269/ 330033270/ 330033271/ 330033272/ 330033273/ 
330033274/ 330033275/ 330033277/ 330033278/ 330033280/ 
330033286/ 330033296/ 330033297/ 330033299/ 330033300/ 
330033301/ 330033303/ 330033309/ 330033310/ 330033311/ 
330033312/ 330033314/ 330033321/ 330033325/ 330033328/ 
330033330/ 330033331/ 330033334/ 330033335/ 330033339/ 
330033340/ 330033341/ 330033342/ 330033343/ 330033346/ 
330033347/ 330033348/ 330033349/ 330033351/ 330033352/ 
330033353/ 330033355/ 330033356/ 330033358/ 330033359/ 
330033361/ 330033365/ 330033368/ 330033369/ 330033376/ 
330033377/ 330033381/ 330033382/ 330033383/ 330033385/ 
330033386/ 330033387/ 330033388/ 330033391/ 330033392/ 
330033393/ 330033394/ 330033404/ 330033405/ 330033406/ 
330033407/ 330033415/ 330033416/ 330033417/ 330033418/ 
330033424/ 330033428/ 330033430/ 330033434/ 330033436/ 
330033440/ 330033441/ 330033442/ 330033443/ 330033446/ 
330033448/ 330033456/ 330033460/ 330033461/ 330033464/ 
330033467/ 330033470/ 330033473/ 330033474/ 330033476/ 
330033480/ 330033481/ 330033483/ 330033484/ 330033486/ 
330033487/ 330033488/ 330033489/ 330033490/ 330033492/ 
330033495/ 330033501/ 330033504/ 330033505/ 330033507/ 
330033509/ 330033511/ 330033513/ 330033516/ 330033517/ 
330033519/ 330033524/ 330033527/ 330033529/ 330033532/ 
330033533/ 330033535/ 330033537/ 330033538/ 330033548/ 
330033549/ 330033551/ 330033552/ 330033553/ 330033555/ 
330033556/ 330033558/ 330033559/ 330033560/ 330033568/ 
330033574/ 330033577/ 330033579/ 330033582/ 330033583/ 
330033584/ 330033587/ 330033588/ 330033592/ 330033594/ 
330033596/ 330033597/ 330033598/ 330033599/ 330033600/ 
330033601/ 330033602/ 330033609/ 330033616/ 330033617/ 
330033619/ 330033620/ 330033623/ 330033625/ 330033635/ 
330033636/ 330033639/ 330033643/ 330033646/ 330033648/ 
330033650/ 330033651/ 330033652/ 330033653/ 330033659/ 
330033661/ 330033663/ 330033665/ 330033673/ 330033681/ 
330033682/ 330033683/ 330033684/ 330033688/ 330033692/ 
330033694/ 330033695/ 330033698/ 330033699/ 330033701/ 
330033702/ 330033703/ 330033704/ 330033705/ 330033706/ 
330033710/ 330033713/ 330033714/ 330033717/ 330033720/ 
330033745/ 330033761/ 330033769/ 330033772/ 330033779/ 
330033789/ 330033792/ 330033793/ 330033795/ 330033799/ 
330033800/ 330033802/ 330033804/ 330033807/ 330033808/ 
330033810/ 330033813/ 330033814/ 330033816/ 330033818/ 
330033819/ 330033821/ 330033825/ 330033831/ 330033832/ 
330033833/ 330033836/ 330033838/ 330033839/ 330033841/ 
330033842/ 330033844/ 330033846/ 330033847/ 330033851/ 
330033853/ 330033854/ 330033855/ 330033856/ 330033858/ 
330033861/ 330033862/ 330033864/ 330033867/ 330033870/ 
330033871/ 330033874/ 330033875/ 330033876/ 330033880/ 
330033881/ 330033882/ 330033885/ 330033886/ 330033887/ 
330033888/ 330033896/ 330033898/ 330033899/ 330033903/ 
330033908/ 330033912/ 330033914/ 330033918/ 330033919/ 
330033920/ 330033921/ 330033922/ 330033924/ 330033927/ 
330033929/ 330033931/ 330033933/ 330033934/ 330033935/ 
330033940/ 330033941/ 330033942/ 330033944/ 330033945/ 
330033949/ 330033951/ 330033957/ 330033959/ 330033960/ 
330033965/ 330033983/ 330033984/ 330033985/ 330033986/ 
330033996/ 330034000/ 330034004/ 330034009/ 330034012/ 
330034013/ 330034014/ 330034015/ 330034023/ 330034024/ 
330034027/ 330034029/ 330034031/ 330034035/ 330034036/ 
330034041/ 330034042/ 330034043/ 330034048/ 330034051/ 
330034059/ 330034061/ 330034063/ 330034064/ 330034065/ 
330034069/ 330034072/ 330034073/ 330034076/ 330034080/ 
330034087/ 330034094/ 330034101/ 330034104/ 330034110/ 
330034111/ 330034114/ 330034119/ 330034120/ 330034129/ 
330034136/ 330034137/ 330034155/ 330034157/ 330034158/ 
330034162/ 330034165/ 330034168/ 330034169/ 330034182/ 
330034183/ 330034185/ 330034192/ 330034200/ 330034201/ 
330034202/ 330034209/ 330034212/ 330034228/ 330034229/ 
330034244/ 330034249/ 330034259/ 330034267/ 330034277/ 
330034283/ 330034294/ 330034301/ 330034308/ 330034316/ 
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330034320/ 330034322/ 330034324/ 330034325/ 330034332/ 
330034335/ 330034345/ 330034352/ 330034356/ 330034357/ 
330034360/ 330034368/ 330034374/ 330034375/ 330034379/ 
330034388/ 330034389/ 330034391/ 330034399/ 330034402/ 
330034404/ 330034407/ 330034412/ 330034417/ 330034423/ 
330034424/ 330034427/ 330034429/ 330034430/ 330034435/ 
330034446/ 330034470/ 330034471/ 330034472/ 330034473/ 
330034474/ 330034476/ 330034477/ 330034479/ 330034482/ 
330034485/ 330034488/ 330034492/ 330034501/ 330034503/ 
330034504/ 330034505/ 330034506/ 330034514/ 330034515/ 
330034517/ 330034519/ 330034520/ 330034523/ 330034526/ 
330034532/ 330034533/ 330034536/ 330034538/ 330034543/ 
330034548/ 330034553/ 330034555/ 330034564/ 330034572/ 
330034573/ 330034574/ 330034578/ 330034579/ 330034581/ 
330034582/ 330034583/ 330034584/ 330034589/ 330034591/ 
330034594/ 330034597/ 330034599/ 330034605/ 330034607/ 
330034613/ 330034614/ 330034615/ 330034619/ 330034620/ 
330034626/ 330034629/ 330034630/ 330034631/ 330034634/ 
330034644/ 330034648/ 330034649/ 330034651/ 330034652/ 
330034653/ 330034654/ 330034655/ 330034656/ 330034657/ 
330034658/ 330034659/ 330034661/ 330034663/ 330034668/ 
330034675/ 330034680/ 330034687/ 330034690/ 330034693/ 
330034694/ 330034696/ 330034697/ 330034701/ 330034707/ 
330034710/ 330034714/ 330034718/ 330034723/ 330034725/ 
330034726/ 330034730/ 330034735/ 330034739/ 330034740/ 
330034742/ 330034743/ 330034744/ 330034747/ 330034751/ 
330034752/ 330034755/ 330034759/ 330034762/ 330034766/ 
330034773/ 330034778/ 330034779/ 330034792/ 330034795/ 
330034797/ 330034800/ 330034801/ 330034814/ 330034815/ 
330034817/ 330034819/ 330034821/ 330034824/ 330034825/ 
330034826/ 330034827/ 330034831/ 330034834/ 330034841/ 
330034843/ 330034844/ 330034845/ 330034849/ 330034851/ 
330034854/ 330034855/ 330034856/ 330034861/ 330034862/ 
330034863/ 330034864/ 330034867/ 330034878/ 330034880/ 
330034886/ 330034892/ 330034894/ 330034897/ 330034903/ 
330034908/ 330034909/ 330034910/ 330034911/ 330034912/ 
330034925/ 330034927/ 330034931/ 330034941/ 330034943/ 
330034945/ 330034947/ 330034950/ 330034954/ 330034963/ 
330034967/ 330034969/ 330034971/ 330034972/ 330034982/ 
330034986/ 330034996/ 330035004/ 330035009/ 330035016/ 
330035018/ 330035020/ 330035022/ 330035031/ 330035032/ 
330035033/ 330035042/ 330035045/ 330035048/ 330035055/ 
330035058/ 330035059/ 330035060/ 330035063/ 330035065/ 
330035066/ 330035067/ 330035071/ 330035077/ 330035083/ 
330035088/ 330035092/ 330035097/ 330035101/ 330035105/ 
330035109/ 330035113/ 330035118/ 330035122/ 330035132/ 
330035135/ 330035136/ 330035137/ 330035139/ 330035145/ 
330035146/ 330035147/ 330035161/ 330035164/ 330035173/ 
330035179/ 330035180/ 330035182/ 330035183/ 330035184/ 
330035185/ 330035190/ 330035191/ 330035197/ 330035202/ 
330035204/ 330035217/ 330035220/ 330035224/ 330035226/ 
330035228/ 330035229/ 330035232/ 330035238/ 330035239/ 
330035243/ 330035247/ 330035251/ 330035252/ 330035258/ 
330035260/ 330035261/ 330035263/ 330035270/ 330035271/ 
330035277/ 330035290/ 330035291/ 330035294/ 330035295/ 
330035297/ 330035298/ 330035305/ 330035315/ 330035318/ 
330035319/ 330035331/ 330035335/ 330035336/ 330035338/ 
330035341/ 330035345/ 330035348/ 330035353/ 330035355/ 
330035356/ 330035357/ 330035359/ 330035360/ 330035366/ 
330035368/ 330035377/ 330035378/ 330035381/ 330035383/ 
330035388/ 330035389/ 330035390/ 330035391/ 330035392/ 
330035396/ 330035397/ 330035402/ 330035407/ 330035411/ 
330035414/ 330035421/ 330035422/ 330035426/ 330035431/ 
330035434/ 330035436/ 330035439/ 330035440/ 330035441/ 
330035443/ 330035446/ 330035448/ 330035459/ 330035460/ 
330035462/ 330035475/ 330035479/ 330035485/ 330035486/ 
330035497/ 330035502/ 330035504/ 330035505/ 330035523/ 
330035526/ 330035531/ 330035545/ 330035547/ 330035551/ 
330035566/ 330035567/ 330035568/ 330035569/ 330035570/ 
330035576/ 330035578/ 330035583/ 330035587/ 330035588/ 
330035589/ 330035591/ 330035595/ 330035598/ 330035599/ 
330035605/ 330035606/ 330035609/ 330035612/ 330035613/ 
330035615/ 330035619/ 330035623/ 330035627/ 330035628/ 
330035629/ 330035631/ 330035633/ 330035636/ 330035638/ 
330035645/ 330035647/ 330035650/ 330035653/ 330035657/ 
330035658/ 330035665/ 330035670/ 330035684/ 330035687/ 
330035688/ 330035694/ 330035698/ 330035699/ 330035703/ 
330035705/ 330035706/ 330035707/ 330035709/ 330035711/ 
330035718/ 330035721/ 330035727/ 330035734/ 330035735/ 
330035743/ 330035747/ 330035748/ 330035750/ 330035762/ 
330035763/ 330035765/ 330035766/ 330035767/ 330035772/ 
330035776/ 330035777/ 330035779/ 330035782/ 330035788/ 
330035800/ 330035805/ 330035810/ 330035813/ 330035815/ 
330035816/ 330035819/ 330035822/ 330035825/ 330035828/ 
330035829/ 330035832/ 330035841/ 330035842/ 330035846/ 
330035849/ 330035850/ 330035851/ 330035864/ 330035872/ 
330035879/ 330035881/ 330035882/ 330035884/ 330035885/ 
330035890/ 330035892/ 330035893/ 330035902/ 330035906/ 
330035911/ 330035922/ 330035925/ 330035926/ 330035927/ 
330035928/ 330035932/ 330035939/ 330035940/ 330035943/ 
330035944/ 330035947/ 330035948/ 330035950/ 330035951/ 
330035953/ 330035955/ 330035957/ 330035961/ 330035965/ 

330035969/ 330035970/ 330035973/ 330035974/ 330035985/ 
330035990/ 330035991/ 330035994/ 330035996/ 330036000/ 
330036003/ 330036006/ 330036012/ 330036014/ 330036022/ 
330036023/ 330036025/ 330036030/ 330036032/ 330036033/ 
330036046/ 330036049/ 330036052/ 330036053/ 330036057/ 
330036059/ 330036060/ 330036063/ 330036064/ 330036066/ 
330036068/ 330036069/ 330036075/ 330036079/ 330036080/ 
330036083/ 330036090/ 330036094/ 330036095/ 330036097/ 
330036101/ 330036102/ 330036104/ 330036114/ 330036119/ 
330036120/ 330036121/ 330036127/ 330036128/ 330036145/ 
330036147/ 330036159/ 330036163/ 330036169/ 330036171/ 
330036177/ 330036180/ 330036185/ 330036186/ 330036188/ 
330036190/ 330036196/ 330036197/ 330036198/ 330036222/ 
330036228/ 330036237/ 330036238/ 330036242/ 330036247/ 
330036252/ 330036255/ 330036257/ 330036262/ 330036265/ 
330036267/ 330036268/ 330036272/ 330036274/ 330036277/ 
330036280/ 330036282/ 330036287/ 330036297/ 330036304/ 
330036307/ 330036309/ 330036310/ 330036311/ 330036313/ 
330036319/ 330036324/ 330036325/ 330036327/ 330036331/ 
330036337/ 330036339/ 330036342/ 330036346/ 330036351/ 
330036357/ 330036362/ 330036364/ 330036369/ 330036370/ 
330036375/ 330036376/ 330036381/ 330036383/ 330036384/ 
330036390/ 330036394/ 330036395/ 330036396/ 330036401/ 
330036402/ 330036404/ 330036410/ 330036419/ 330036424/ 
330036429/ 330036432/ 330036437/ 330036440/ 330036441/ 
330036444/ 330036448/ 330036449/ 330036450/ 330036454/ 
330036460/ 330036462/ 330036463/ 330036471/ 330036473/ 
330036476/ 330036477/ 330036480/ 330036482/ 330036488/ 
330036490/ 330036491/ 330036494/ 330036495/ 330036496/ 
330036502/ 330036503/ 330036505/ 330036507/ 330036508/ 
330036512/ 330036514/ 330036515/ 330036516/ 330036523/ 
330036527/ 330036529/ 330036530/ 330036532/ 330036535/ 
330036543/ 330036547/ 330036550/ 330036560/ 330036573/ 
330036577/ 330036584/ 330036586/ 330036591/ 330036592/ 
330036593/ 330036594/ 330036598/ 330036601/ 330036603/ 
330036605/ 330036607/ 330036609/ 330036613/ 330036622/ 
330036624/ 330036625/ 330036636/ 330036639/ 330036642/ 
330036643/ 330036646/ 330036649/ 330036653/ 330036655/ 
330036657/ 330036662/ 330036665/ 330036667/ 330036677/ 
330036678/ 330036690/ 330036692/ 330036699/ 330036711/ 
330036712/ 330036713/ 330036719/ 330036722/ 330036723/ 
330036735/ 330036736/ 330036737/ 330036741/ 330036743/ 
330036746/ 330036747/ 330036748/ 330036749/ 330036751/ 
330036754/ 330036755/ 330036763/ 330036766/ 330036769/ 
330036773/ 330036781/ 330036783/ 330036786/ 330036787/ 
330036793/ 330036796/ 330036800/ 330036808/ 330036812/ 
330036813/ 330036818/ 330036821/ 330036823/ 330036826/ 
330036827/ 330036830/ 330036832/ 330036838/ 330036839/ 
330036850/ 330036853/ 330036862/ 330036865/ 330036866/ 
330036873/ 330036875/ 330036878/ 330036881/ 330036883/ 
330036888/ 330036893/ 330036907/ 330036910/ 330036911/ 
330036913/ 330036916/ 330036917/ 330036921/ 330036922/ 
330036925/ 330036932/ 330036937/ 330036940/ 330036943/ 
330036952/ 330036954/ 330036969/ 330036971/ 330036972/ 
330036978/ 330036986/ 330036987/ 330036991/ 330037001/ 
330037004/ 330037011/ 330037016/ 330037018/ 330037024/ 
330037025/ 330037038/ 330037040/ 330037043/ 330037056/ 
330037060/ 330037067/ 330037072/ 330037073/ 330037074/ 
330037077/ 330037078/ 330037083/ 330037087/ 330037096/ 
330037098/ 330037101/ 330037108/ 330037109/ 330037113/ 
330037114/ 330037115/ 330037116/ 330037120/ 330037121/ 
330037128/ 330037130/ 330037132/ 330037138/ 330037140/ 
330037147/ 330037152/ 330037153/ 330037165/ 330037177/ 
330037180/ 330037183/ 330037187/ 330037188/ 330037193/ 
330037194/ 330037201/ 330037205/ 330037207/ 330037208/ 
330037209/ 330037214/ 330037216/ 330037217/ 330037218/ 
330037219/ 330037222/ 330037227/ 330037234/ 330037235/ 
330037236/ 330037238/ 330037242/ 330037244/ 330037252/ 
330037253/ 330037258/ 330037261/ 330037263/ 330037267/ 
330037272/ 330037273/ 330037276/ 330037278/ 330037283/ 
330037291/ 330037293/ 330037294/ 330037299/ 330037301/ 
330037303/ 330037304/ 330037305/ 330037311/ 330037314/ 
330037315/ 330037321/ 330037325/ 330037329/ 330037331/ 
330037332/ 330037337/ 330037339/ 330037340/ 330037341/ 
330037353/ 330037354/ 330037358/ 330037359/ 330037363/ 
330037364/ 330037366/ 330037374/ 330037383/ 330037384/ 
330037388/ 330037390/ 330037393/ 330037394/ 330037398/ 
330037400/ 330037404/ 330037407/ 330037409/ 330037413/ 
330037416/ 330037419/ 330037430/ 330037432/ 330037433/ 
330037435/ 330037438/ 330037440/ 330037448/ 330037456/ 
330037459/ 330037467/ 330037472/ 330037476/ 330037477/ 
330037478/ 330037481/ 330037483/ 330037490/ 330037492/ 
330037496/ 330037497/ 330037508/ 330037511/ 330037519/ 
330037522/ 330037525/ 330037527/ 330037529/ 330037530/ 
330037533/ 330037535/ 330037538/ 330037548/ 330037552/ 
330037555/ 330037557/ 330037564/ 330037569/ 330037571/ 
330037572/ 330037573/ 330037575/ 330037576/ 330037577/ 
330037579/ 330037583/ 330037596/ 330037599/ 330037600/ 
330037607/ 330037612/ 330037613/ 330037620/ 330037624/ 
330037625/ 330037626/ 330037630/ 330037635/ 330037636/ 
330037639/ 330037643/ 330037645/ 330037656/ 330037658/ 
330037660/ 330037670/ 330037672/ 330037678/ 330037683/ 
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330037686/ 330037688/ 330037693/ 330037694/ 330037695/ 
330037698/ 330037700/ 330037701/ 330037704/ 330037706/ 
330037710/ 330037711/ 330037712/ 330037718/ 330037719/ 
330037725/ 330037726/ 330037730/ 330037734/ 330037736/ 
330037739/ 330037744/ 330037751/ 330037752/ 330037757/ 
330037759/ 330037760/ 330037762/ 330037767/ 330037768/ 
330037769/ 330037771/ 330037773/ 330037774/ 330037776/ 
330037778/ 330037780/ 330037781/ 330037782/ 330037791/ 
330037793/ 330037798/ 330037799/ 330037800/ 330037803/ 
330037805/ 330037806/ 330037810/ 330037812/ 330037816/ 
330037820/ 330037821/ 330037823/ 330037830/ 330037831/ 
330037833/ 330037834/ 330037836/ 330037840/ 330037841/ 
330037849/ 330037852/ 330037853/ 330037855/ 330037856/ 
330037863/ 330037871/ 330037885/ 330037886/ 330037889/ 
330037893/ 330037894/ 330037895/ 330037898/ 330037900/ 
330037904/ 330037906/ 330037909/ 330037910/ 330037912/ 
330037913/ 330037914/ 330037916/ 330037925/ 330037926/ 
330037929/ 330037932/ 330037934/ 330037944/ 330037945/ 
330037946/ 330037948/ 330037951/ 330037953/ 330037959/ 
330037962/ 330037963/ 330037970/ 330037971/ 330037972/ 
330037982/ 330037986/ 330037988/ 330037990/ 330037993/ 
330037994/ 330037996/ 330037997/ 330038001/ 330038004/ 
330038007/ 330038008/ 330038010/ 330038019/ 330038023/ 
330038040/ 330038042/ 330038044/ 330038045/ 330038047/ 
330038048/ 330038050/ 330038051/ 330038055/ 330038059/ 
330038060/ 330038065/ 330038068/ 330038069/ 330038070/ 
330038077/ 330038078/ 330038080/ 330038081/ 330038083/ 
330038087/ 330038100/ 330038109/ 330038110/ 330038111/ 
330038112/ 330038115/ 330038116/ 330038121/ 330038125/ 
330038131/ 330038132/ 330038134/ 330038140/ 330038145/ 
330038146/ 330038149/ 330038151/ 330038159/ 330038161/ 
330038165/ 330038172/ 330038175/ 330038177/ 330038178/ 
330038180/ 330038182/ 330038183/ 330038184/ 330038185/ 
330038186/ 330038191/ 330038192/ 330038194/ 330038195/ 
330038197/ 330038198/ 330038199/ 330038200/ 330038201/ 
330038204/ 330038206/ 330038207/ 330038209/ 330038213/ 
330038215/ 330038218/ 330038220/ 330038224/ 330038241/ 
330038243/ 330038246/ 330038247/ 330038249/ 330038250/ 
330038256/ 330038258/ 330038260/ 330038262/ 330038265/ 
330038274/ 330038281/ 330038284/ 330038289/ 330038298/ 
330038301/ 330038306/ 330038309/ 330038314/ 330038315/ 
330038316/ 330038324/ 330038325/ 330038329/ 330038332/ 
330038338/ 330038341/ 330038347/ 330038348/ 330038349/ 
330038353/ 330038355/ 330038356/ 330038376/ 330038378/ 
330038380/ 330038384/ 330038387/ 330038388/ 330038396/ 
330038397/ 330038401/ 330038409/ 330038411/ 330038413/ 
330038417/ 330038418/ 330038429/ 330038430/ 330038434/ 
330038439/ 330038441/ 330038444/ 330038445/ 330038446/ 
330038450/ 330038452/ 330038456/ 330038458/ 330038467/ 
330038472/ 330038474/ 330038480/ 330038483/ 330038487/ 
330038488/ 330038489/ 330038500/ 330038503/ 330038505/ 
330038509/ 330038511/ 330038513/ 330038516/ 330038527/ 
330038530/ 330038531/ 330038534/ 330038535/ 330038537/ 
330038539/ 330038544/ 330038546/ 330038548/ 330038551/ 
330038552/ 330038557/ 330038560/ 330038562/ 330038567/ 
330038575/ 330038578/ 330038579/ 330038591/ 330038595/ 
330038597/ 330038601/ 330038603/ 330038607/ 330038612/ 
330038615/ 330038617/ 330038619/ 330038620/ 330038621/ 
330038627/ 330038630/ 330038633/ 330038634/ 330038641/ 
330038643/ 330038648/ 330038652/ 330038656/ 330038658/ 
330038660/ 330038662/ 330038668/ 330038670/ 330038675/ 
330038676/ 330038678/ 330038682/ 330038686/ 330038687/ 
330038688/ 330038690/ 330038691/ 330038699/ 330038701/ 
330038702/ 330038704/ 330038705/ 330038715/ 330038716/ 
330038719/ 330038720/ 330038723/ 330038725/ 330038727/ 
330038731/ 330038733/ 330038734/ 330038735/ 330038743/ 
330038744/ 330038747/ 330038748/ 330038754/ 330038758/ 
330038760/ 330038761/ 330038764/ 330038771/ 330038773/ 
330038775/ 330038776/ 330038777/ 330038778/ 330038779/ 
330038780/ 330038781/ 330038782/ 330038784/ 330038785/ 
330038787/ 330038789/ 330038794/ 330038795/ 330038798/ 
330038802/ 330038803/ 330038816/ 330038820/ 330038822/ 
330038824/ 330038825/ 330038827/ 330038830/ 330038831/ 
330038832/ 330038835/ 330038836/ 330038839/ 330038840/ 
330038843/ 330038846/ 330038848/ 330038849/ 330038853/ 
330038854/ 330038855/ 330038858/ 330038861/ 330038863/ 
330038865/ 330038866/ 330038868/ 330038870/ 330038877/ 
330038879/ 330038885/ 330038888/ 330038891/ 330038892/ 
330038893/ 330038895/ 330038901/ 330038903/ 330038904/ 
330038906/ 330038907/ 330038909/ 330038910/ 330038911/ 
330038912/ 330038913/ 330038914/ 330038915/ 330038919/ 
330038920/ 330038921/ 330038924/ 330038934/ 330038935/ 
330038940/ 330038942/ 330038944/ 330038948/ 330038949/ 
330038950/ 330038958/ 330038960/ 330038962/ 330038973/ 
330038976/ 330038988/ 330038991/ 330038994/ 330038996/ 
330038997/ 330039001/ 330039009/ 330039010/ 330039011/ 
330039012/ 330039014/ 330039015/ 330039016/ 330039017/ 
330039018/ 330039020/ 330039022/ 330039023/ 330039024/ 
330039025/ 330039028/ 330039029/ 330039035/ 330039037/ 
330039039/ 330039040/ 330039044/ 330039045/ 330039048/ 
330039049/ 330039052/ 330039053/ 330039054/ 330039055/ 
330039059/ 330039060/ 330039063/ 330039065/ 330039068/ 

330039069/ 330039074/ 330039076/ 330039077/ 330039078/ 
330039082/ 330039084/ 330039090/ 330039094/ 330039101/ 
330039105/ 330039109/ 330039111/ 330039113/ 330039114/ 
330039116/ 330039118/ 330039119/ 330039121/ 330039123/ 
330039124/ 330039126/ 330039127/ 330039129/ 330039131/ 
330039132/ 330039133/ 330039135/ 330039136/ 330039137/ 
330039138/ 330039142/ 330039143/ 330039144/ 330039145/ 
330039146/ 330039148/ 330039152/ 330039166/ 330039171/ 
330039175/ 330039178/ 330039181/ 330039182/ 330039183/ 
330039186/ 330039187/ 330039188/ 330039189/ 330039192/ 
330039199/ 330039200/ 330039208/ 330039211/ 330039212/ 
330039216/ 330039222/ 330039224/ 330039225/ 330039226/ 
330039239/ 330039242/ 330039248/ 330039249/ 330039256/ 
330039257/ 330039259/ 330039260/ 330039261/ 330039262/ 
330039265/ 330039267/ 330039269/ 330039270/ 330039271/ 
330039277/ 330039278/ 330039283/ 330039285/ 330039294/ 
330039295/ 330039297/ 330039302/ 330039303/ 330039304/ 
330039305/ 330039311/ 330039312/ 330039313/ 330039314/ 
330039317/ 330039326/ 330039328/ 330039331/ 330039337/ 
330039338/ 330039341/ 330039342/ 330039346/ 330039348/ 
330039351/ 330039352/ 330039357/ 330039360/ 330039364/ 
330039365/ 330039366/ 330039369/ 330039371/ 330039372/ 
330039373/ 330039375/ 330039376/ 330039381/ 330039382/ 
330039385/ 330039386/ 330039387/ 330039388/ 330039392/ 
330039394/ 330039400/ 330039406/ 330039413/ 330039415/ 
330039416/ 330039417/ 330039420/ 330039421/ 330039429/ 
330039430/ 330039431/ 330039432/ 330039433/ 330039434/ 
330039435/ 330039436/ 330039438/ 330039440/ 330039445/ 
330039446/ 330039448/ 330039450/ 330039451/ 330039452/ 
330039453/ 330039455/ 330039459/ 330039460/ 330039465/ 
330039471/ 330039472/ 330039474/ 330039475/ 330039482/ 
330039484/ 330039491/ 330039495/ 330039498/ 330039500/ 
330039501/ 330039505/ 330039508/ 330039518/ 330039519/ 
330039523/ 330039524/ 330039525/ 330039526/ 330039531/ 
330039535/ 330039536/ 330039537/ 330039538/ 330039540/ 
330039543/ 330039544/ 330039549/ 330039550/ 330039552/ 
330039553/ 330039554/ 330039556/ 330039563/ 330039565/ 
330039567/ 330039568/ 330039575/ 330039578/ 330039579/ 
330039581/ 330039586/ 330039596/ 330039597/ 330039598/ 
330039601/ 330039604/ 330039605/ 330039606/ 330039608/ 
330039610/ 330039611/ 330039615/ 330039616/ 330039618/ 
330039623/ 330039624/ 330039631/ 330039635/ 330039637/ 
330039638/ 330039643/ 330039645/ 330039650/ 330039651/ 
330039652/ 330039653/ 330039655/ 330039658/ 330039661/ 
330039668/ 330039673/ 330039674/ 330039675/ 330039677/ 
330039678/ 330039680/ 330039683/ 330039684/ 330039690/ 
330039691/ 330039694/ 330039699/ 330039701/ 330039703/ 
330039705/ 330039707/ 330039709/ 330039713/ 330039719/ 
330039721/ 330039722/ 330039723/ 330039724/ 330039726/ 
330039733/ 330039734/ 330039737/ 330039740/ 330039742/ 
330039744/ 330039749/ 330039750/ 330039751/ 330039752/ 
330039753/ 330039754/ 330039755/ 330039757/ 330039759/ 
330039761/ 330039762/ 330039763/ 330039765/ 330039766/ 
330039768/ 330039773/ 330039774/ 330039776/ 330039785/ 
330039789/ 330039792/ 330039796/ 330039802/ 330039809/ 
330039813/ 330039816/ 330039819/ 330039822/ 330039824/ 
330039826/ 330039828/ 330039836/ 330039840/ 330039844/ 
330039845/ 330039847/ 330039857/ 330039864/ 330039868/ 
330039869/ 330039870/ 330039876/ 330039879/ 330039881/ 
330039882/ 330039883/ 330039886/ 330039889/ 330039890/ 
330039891/ 330039895/ 330039896/ 330039898/ 330039899/ 
330039900/ 330039904/ 330039906/ 330039907/ 330039909/ 
330039919/ 330039920/ 330039921/ 330039925/ 330039927/ 
330039930/ 330039934/ 330039936/ 330039937/ 330039939/ 
330039941/ 330039944/ 330039947/ 330039948/ 330039950/ 
330039952/ 330039956/ 330039965/ 330039968/ 330039974/ 
330039975/ 330039986/ 330039992/ 330039994/ 330039996/ 
330039997/ 330039998/ 330040005/ 330040017/ 330040020/ 
330040021/ 330040022/ 330040027/ 330040028/ 330040033/ 
330040038/ 330040039/ 330040049/ 330040051/ 330040053/ 
330040060/ 330040061/ 330040063/ 330040064/ 330040065/ 
330040066/ 330040067/ 330040069/ 330040074/ 330040078/ 
330040083/ 330040084/ 330040086/ 330040090/ 330040091/ 
330040093/ 330040096/ 330040098/ 330040100/ 330040102/ 
330040105/ 330040106/ 330040109/ 330040110/ 330040115/ 
330040117/ 330040124/ 330040127/ 330040131/ 330040133/ 
330040135/ 330040137/ 330040139/ 330040140/ 330040143/ 
330040144/ 330040152/ 330040153/ 330040157/ 330040158/ 
330040159/ 330040163/ 330040169/ 330040171/ 330040176/ 
330040178/ 330040179/ 330040186/ 330040187/ 330040188/ 
330040193/ 330040195/ 330040196/ 330040197/ 330040201/ 
330040204/ 330040208/ 330040209/ 330040211/ 330040212/ 
330040213/ 330040216/ 330040217/ 330040220/ 330040221/ 
330040224/ 330040229/ 330040231/ 330040235/ 330040236/ 
330040240/ 330040244/ 330040247/ 330040252/ 330040254/ 
330040255/ 330040259/ 330040263/ 330040264/ 330040272/ 
330040285/ 330040288/ 330040293/ 330040294/ 330040300/ 
330040305/ 330040308/ 330040314/ 330040315/ 330040319/ 
330040321/ 330040322/ 330040325/ 330040331/ 330040334/ 
330040335/ 330040339/ 330040340/ 330040341/ 330040344/ 
330040346/ 330040349/ 330040353/ 330040354/ 330040356/ 
330040357/ 330040358/ 330040360/ 330040363/ 330040364/ 
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330040367/ 330040368/ 330040369/ 330040374/ 330040375/ 
330040380/ 330040382/ 330040383/ 330040385/ 330040387/ 
330040388/ 330040391/ 330040392/ 330040395/ 330040400/ 
330040401/ 330040402/ 330040404/ 330040405/ 330040408/ 
330040409/ 330040413/ 330040418/ 330040419/ 330040420/ 
330040421/ 330040423/ 330040428/ 330040430/ 330040437/ 
330040439/ 330040440/ 330040444/ 330040445/ 330040449/ 
330040455/ 330040461/ 330040464/ 330040469/ 330040472/ 
330040475/ 330040477/ 330040485/ 330040488/ 330040493/ 
330040496/ 330040498/ 330040500/ 330040501/ 330040502/ 
330040508/ 330040510/ 330040511/ 330040516/ 330040517/ 
330040518/ 330040519/ 330040521/ 330040523/ 330040527/ 
330040530/ 330040531/ 330040536/ 330040538/ 330040539/ 
330040540/ 330040549/ 330040551/ 330040554/ 330040557/ 
330040558/ 330040559/ 330040563/ 330040565/ 330040567/ 
330040569/ 330040570/ 330040572/ 330040574/ 330040577/ 
330040582/ 330040584/ 330040587/ 330040589/ 330040590/ 
330040591/ 330040593/ 330040596/ 330040598/ 330040606/ 
330040609/ 330040610/ 330040612/ 330040614/ 330040615/ 
330040616/ 330040617/ 330040618/ 330040622/ 330040627/ 
330040629/ 330040633/ 330040638/ 330040641/ 330040642/ 
330040650/ 330040655/ 330040659/ 330040660/ 330040664/ 
330040665/ 330040669/ 330040672/ 330040674/ 330040675/ 
330040678/ 330040679/ 330040680/ 330040681/ 330040686/ 
330040687/ 330040689/ 330040691/ 330040697/ 330040699/ 
330040703/ 330040705/ 330040713/ 330040714/ 330040715/ 
330040725/ 330040726/ 330040729/ 330040730/ 330040733/ 
330040734/ 330040735/ 330040740/ 330040745/ 330040749/ 
330040750/ 330040752/ 330040757/ 330040760/ 330040767/ 
330040769/ 330040770/ 330040771/ 330040779/ 330040780/ 
330040785/ 330040786/ 330040793/ 330040795/ 330040796/ 
330040798/ 330040799/ 330040800/ 330040801/ 330040802/ 
330040803/ 330040805/ 330040806/ 330040810/ 330040811/ 
330040812/ 330040813/ 330040814/ 330040815/ 330040816/ 
330040819/ 330040820/ 330040821/ 330040822/ 330040827/ 
330040829/ 330040830/ 330040831/ 330040833/ 330040840/ 
330040845/ 330040848/ 330040850/ 330040851/ 330040853/ 
330040856/ 330040857/ 330040860/ 330040862/ 330040863/ 
330040864/ 330040866/ 330040872/ 330040873/ 330040876/ 
330040878/ 330040881/ 330040884/ 330040887/ 330040889/ 
330040892/ 330040896/ 330040897/ 330040898/ 330040900/ 
330040902/ 330040908/ 330040912/ 330040914/ 330040922/ 
330040927/ 330040931/ 330040935/ 330040936/ 330040937/ 
330040938/ 330040939/ 330040940/ 330040941/ 330040944/ 
330040950/ 330040951/ 330040952/ 330040955/ 330040957/ 
330040961/ 330040962/ 330040963/ 330040964/ 330040965/ 
330040966/ 330040969/ 330040971/ 330040972/ 330040973/ 
330040975/ 330040977/ 330040978/ 330040979/ 330040981/ 
330040982/ 330040985/ 330040987/ 330040992/ 330040993/ 
330040994/ 330040996/ 330040999/ 330041008/ 330041009/ 
330041011/ 330041013/ 330041020/ 330041024/ 330041025/ 
330041026/ 330041027/ 330041031/ 330041041/ 330041047/ 
330041050/ 330041052/ 330041054/ 330041064/ 330041065/ 
330041071/ 330041081/ 330041084/ 330041087/ 330041089/ 
330041094/ 330041097/ 330041100/ 330041101/ 330041106/ 
330041107/ 330041109/ 330041111/ 330041115/ 330041124/ 
330041129/ 330041131/ 330041139/ 330041146/ 330041149/ 
330041150/ 330041153/ 330041154/ 330041157/ 330041158/ 
330041160/ 330041163/ 330041167/ 330041171/ 330041174/ 
330041180/ 330041183/ 330041195/ 330041196/ 330041198/ 
330041203/ 330041205/ 330041208/ 330041211/ 330041215/ 
330041217/ 330041222/ 330041225/ 330041228/ 330041229/ 
330041231/ 330041233/ 330041235/ 330041242/ 330041244/ 
330041245/ 330041248/ 330041251/ 330041252/ 330041253/ 
330041254/ 330041255/ 330041261/ 330041268/ 330041269/ 
330041271/ 330041272/ 330041274/ 330041276/ 330041280/ 
330041287/ 330041290/ 330041295/ 330041302/ 330041304/ 
330041309/ 330041310/ 330041311/ 330041315/ 330041319/ 
330041329/ 330041333/ 330041334/ 330041335/ 330041336/ 
330041338/ 330041339/ 330041340/ 330041342/ 330041343/ 
330041345/ 330041353/ 330041356/ 330041357/ 330041359/ 
330041360/ 330041368/ 330041370/ 330041372/ 330041373/ 
330041376/ 330041377/ 330041383/ 330041384/ 330041385/ 
330041386/ 330041388/ 330041389/ 330041391/ 330041392/ 
330041397/ 330041398/ 330041400/ 330041402/ 330041405/ 
330041408/ 330041410/ 330041413/ 330041414/ 330041415/ 
330041421/ 330041422/ 330041426/ 330041427/ 330041428/ 
330041429/ 330041431/ 330041432/ 330041433/ 330041435/ 
330041439/ 330041444/ 330041445/ 330041446/ 330041448/ 
330041452/ 330041455/ 330041457/ 330041459/ 330041461/ 
330041463/ 330041468/ 330041469/ 330041470/ 330041472/ 
330041474/ 330041475/ 330041476/ 330041477/ 330041479/ 
330041481/ 330041482/ 330041483/ 330041486/ 330041488/ 
330041490/ 330041495/ 330041498/ 330041503/ 330041509/ 
330041512/ 330041513/ 330041514/ 330041515/ 330041517/ 
330041518/ 330041519/ 330041524/ 330041527/ 330041530/ 
330041531/ 330041533/ 330041534/ 330041537/ 330041539/ 
330041540/ 330041541/ 330041543/ 330041544/ 330041545/ 
330041547/ 330041549/ 330041552/ 330041553/ 330041555/ 

330041563/ 330041565/ 330041568/ 330041570/ 330041571/ 
330041574/ 330041576/ 330041578/ 330041579/ 330041582/ 
330041583/ 330041585/ 330041586/ 330041590/ 330041594/ 
330041597/ 330041599/ 330041600/ 330041602/ 330041604/ 
330041607/ 330041610/ 330041612/ 330041617/ 330041625/ 
330041627/ 330041628/ 330041631/ 330041634/ 330041636/ 
330041641/ 330041642/ 330041643/ 330041644/ 330041646/ 
330041647/ 330041651/ 330041652/ 330041655/ 330041663/ 
330041665/ 330041668/ 330041674/ 330041677/ 330041678/ 
330041679/ 330041681/ 330041685/ 330041686/ 330041688/ 
330041694/ 330041696/ 330041700/ 330041705/ 330041706/ 
330041707/ 330041708/ 330041714/ 330041716/ 330041717/ 
330041720/ 330041722/ 330041723/ 330041726/ 330041730/ 
330041732/ 330041737/ 330041738/ 330041742/ 330041743/ 
330041745/ 330041746/ 330041747/ 330041748/ 330041749/ 
330041750/ 330041755/ 330041756/ 330041761/ 330041763/ 
330041765/ 330041767/ 330041770/ 330041772/ 330041774/ 
330041776/ 330041777/ 330041778/ 330041782/ 330041785/ 
330041788/ 330041790/ 330041792/ 330041796/ 330041799/ 
330041805/ 330041808/ 330041811/ 330041812/ 330041814/ 
330041816/ 330041819/ 330041821/ 330041823/ 330041824/ 
330041828/ 330041831/ 330041832/ 330041837/ 330041840/ 
330041845/ 330041848/ 330041849/ 330041851/ 330041854/ 
330041855/ 330041857/ 330041858/ 330041863/ 330041864/ 
330041869/ 330041872/ 330041873/ 330041875/ 330041878/ 
330041879/ 330041883/ 330041884/ 330041887/ 330041888/ 
330041891/ 330041893/ 330041900/ 330041903/ 330041905/ 
330041906/ 330041907/ 330041912/ 330041914/ 330041917/ 
330041918/ 330041919/ 330041922/ 330041926/ 330041930/ 
330041933/ 330041934/ 330041935/ 330041940/ 330041943/ 
330041944/ 330041945/ 330041954/ 330041956/ 330041958/ 
330041963/ 330041964/ 330041970/ 330041971/ 330041980/ 
330041981/ 330041988/ 330041994/ 330041995/ 330041998/ 
330042000/ 330042001/ 330042002/ 330042006/ 330042007/ 
330042009/ 330042014/ 330042015/ 330042016/ 330042021/ 
330042022/ 330042023/ 330042024/ 330042027/ 330042029/ 
330042030/ 330042031/ 330042032/ 330042033/ 330042034/ 
330042043/ 330042047/ 330042050/ 330042055/ 330042056/ 
330042058/ 330042059/ 330042064/ 330042065/ 330042069/ 
330042070/ 330042073/ 330042085/ 330042086/ 330042089/ 
330042091/ 330042092/ 330042093/ 330042094/ 330042098/ 
330042099/ 330042101/ 330042104/ 330042105/ 330042112/ 
330042113/ 330042117/ 330042119/ 330042124/ 330042129/ 
330042130/ 330042136/ 330042137/ 330042141/ 330042142/ 
330042146/ 330042151/ 330042155/ 330042159/ 330042161/ 
330042165/ 330042168/ 330042174/ 330042180/ 330042181/ 
330042182/ 330042185/ 330042193/ 330042199/ 330042205/ 
330042209/ 330042219/ 330042223/ 330042232/ 330042236/ 
330042239/ 330042247/ 330042248/ 330042250/ 330042252/ 
330042253/ 330042258/ 330042264/ 330042266/ 330042269/ 
330042272/ 330042274/ 330042280/ 330042281/ 330042288/ 
330042292/ 330042298/ 330042304/ 330042311/ 330042315/ 
330042316/ 330042319/ 330042331/ 330042336/ 330042337/ 
330042344/ 330042347/ 330042350/ 330042352/ 330042356/ 
330042360/ 330042361/ 330042365/ 330042372/ 330042376/ 
330042382/ 330042388/ 330042392/ 330042400/ 330042402/ 
330042406/ 330042410/ 330042411/ 330042412/ 330042413/ 
330042417/ 330042432/ 330042435/ 330042437/ 330042442/ 
330042443/ 330042444/ 330042448/ 330042455/ 330042462/ 
330042463/ 330042468/ 330042469/ 330042470/ 330042473/ 
330042474/ 330042475/ 330042480/ 330042481/ 330042482/ 
330042484/ 330042486/ 330042487/ 330042489/ 330042491/ 
330042493/ 330042502/ 330042505/ 330042506/ 330042507/ 
330042509/ 330042511/ 330042519/ 330042522/ 330042525/ 
330042529/ 330042530/ 330042534/ 330042537/ 330042538/ 
330042539/ 330042543/ 330042546/ 330042548/ 330042549/ 
330042552/ 330042555/ 330042558/ 330042560/ 330042561/ 
330042564/ 330042566/ 330042567/ 330042570/ 330042573/ 
330042575/ 330042578/ 330042583/ 330042584/ 330042587/ 
330042594/ 330042595/ 330042596/ 330042597/ 330042600/ 
330042604/ 330042606/ 330042607/ 330042610/ 330042611/ 
330042612/ 330042618/ 330042620/ 330042622/ 330042629/ 
330042634/ 330042636/ 330042637/ 330042638/ 330042640/ 
330042642/ 330042644/ 330042645/ 330042646/ 330042648/ 
330042649/ 330042651/ 330042652/ 330042653/ 330042656/ 
330042658/ 330042659/ 330042660/ 330042663/ 330042664/ 
330042665/ 330042666/ 330042667/ 330042670/ 330042671/ 
330042673/ 330042678/ 330042682/ 330042688/ 330042689/ 
330042690/ 330042693/ 330042699/ 330042701/ 330042703/ 
330042705/ 330042708/ 330042712/ 330042714/ 330042715/ 
330042719/ 330042722/ 330042724/ 330042730/ 330042731/ 
330042733/ 330042742/ 330042748/ 330042757/ 330042761/ 
330042765/ 330042766/ 330042771/ 330042772/ 330042781/ 
330042786/ 330042789/ 330042796/ 330042799/ 330042801/ 
330042802/ 330042816/ 330042819/ 330042823/ 330042824/ 
330042826/ 330042827/ 330042830/ 330042831/ 330042832/ 
330042834/ 330042835/ 330042836/ 330042837/ 330042838/ 
330042839/ 330042842/ 330042843/ 330042846/ 330042849/ 
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330042853/ 330042856/ 330042862/ 330042864/ 330042866/ 
330042869/ 330042875/ 330042876/ 330042877/ 330042879/ 
330042881/ 330042884/ 330042886/ 330042890/ 330042891/ 
330042894/ 330042895/ 330042896/ 330042898/ 330042900/ 
330042906/ 330042907/ 330042909/ 330042910/ 330042911/ 
330042913/ 330042918/ 330042923/ 330042925/ 330042927/ 
330042929/ 330042930/ 330042931/ 330042935/ 330042938/ 
330042939/ 330042941/ 330042944/ 330042946/ 330042949/ 
330042950/ 330042953/ 330042954/ 330042957/ 330042958/ 
330042960/ 330042963/ 330042964/ 330042965/ 330042969/ 
330042971/ 330042975/ 330042983/ 330042991/ 330042993/ 
330042999/ 330043001/ 330043002/ 330043003/ 330043007/ 
330043011/ 330043013/ 330043014/ 330043016/ 330043020/ 
330043022/ 330043023/ 330043024/ 330043026/ 330043027/ 
330043028/ 330043029/ 330043032/ 330043033/ 330043038/ 
330043039/ 330043040/ 330043044/ 330043046/ 330043047/ 
330043048/ 330043049/ 330043050/ 330043053/ 330043061/ 
330043063/ 330043064/ 330043067/ 330043068/ 330043069/ 
330043071/ 330043082/ 330043084/ 330043085/ 330043087/ 
330043089/ 330043092/ 330043093/ 330043097/ 330043099/ 
330043101/ 330043102/ 330043104/ 330043106/ 330043109/ 
330043116/ 330043117/ 330043120/ 330043122/ 330043123/ 
330043124/ 330043126/ 330043134/ 330043137/ 330043144/ 
330043158/ 330043159/ 330043161/ 330043167/ 330043171/ 
330043175/ 330043177/ 330043189/ 330043191/ 330043192/ 
330043194/ 330043198/ 330043200/ 330043201/ 330043207/ 
330043208/ 330043209/ 330043210/ 330043212/ 330043215/ 
330043217/ 330043218/ 330043224/ 330043228/ 330043229/ 
330043232/ 330043234/ 330043236/ 330043237/ 330043238/ 
330043241/ 330043245/ 330043249/ 330043252/ 330043253/ 
330043256/ 330043258/ 330043260/ 330043262/ 330043265/ 
330043266/ 330043269/ 330043271/ 330043272/ 330043274/ 
330043276/ 330043277/ 330043278/ 330043279/ 330043289/ 
330043290/ 330043291/ 330043292/ 330043296/ 330043297/ 
330043298/ 330043300/ 330043303/ 330043304/ 330043306/ 
330043312/ 330043315/ 330043316/ 330043317/ 330043319/ 
330043330/ 330043331/ 330043332/ 330043333/ 330043335/ 
330043337/ 330043338/ 330043339/ 330043343/ 330043346/ 
330043351/ 330043352/ 330043353/ 330043354/ 330043355/ 
330043356/ 330043358/ 330043360/ 330043361/ 330043364/ 
330043368/ 330043372/ 330043373/ 330043374/ 330043375/ 
330043376/ 330043380/ 330043382/ 330043383/ 330043384/ 
330043385/ 330043388/ 330043389/ 330043390/ 330043392/ 
330043395/ 330043396/ 330043397/ 330043398/ 330043399/ 
330043402/ 330043403/ 330043407/ 330043408/ 330043415/ 
330043417/ 330043418/ 330043422/ 330043423/ 330043424/ 
330043425/ 330043431/ 330043433/ 330043436/ 330043440/ 
330043443/ 330043444/ 330043445/ 330043448/ 330043454/ 
330043459/ 330043463/ 330043464/ 330043466/ 330043467/ 
330043468/ 330043471/ 330043472/ 330043473/ 330043474/ 
330043480/ 330043481/ 330043482/ 330043487/ 330043488/ 
330043490/ 330043491/ 330043495/ 330043498/ 330043499/ 
330043500/ 330043501/ 330043505/ 330043506/ 330043507/ 
330043508/ 330043509/ 330043510/ 330043512/ 330043514/ 
330043515/ 330043517/ 330043519/ 330043520/ 330043521/ 
330043526/ 330043528/ 330043529/ 330043531/ 330043532/ 
330043538/ 330043540/ 330043543/ 330043551/ 330043557/ 
330043564/ 330043565/ 330043567/ 330043569/ 330043574/ 
330043576/ 330043578/ 330043581/ 330043582/ 330043586/ 
330043591/ 330043592/ 330043595/ 330043596/ 330043597/ 
330043600/ 330043602/ 330043603/ 330043604/ 330043607/ 
330043608/ 330043609/ 330043614/ 330043617/ 330043619/ 
330043625/ 330043626/ 330043628/ 330043632/ 330043634/ 
330043636/ 330043637/ 330043638/ 330043639/ 330043640/ 
330043643/ 330043644/ 330043646/ 330043647/ 330043652/ 
330043655/ 330043659/ 330043660/ 330043661/ 330043662/ 
330043663/ 330043665/ 330043668/ 330043669/ 330043671/ 
330043672/ 330043674/ 330043676/ 330043677/ 330043681/ 
330043683/ 330043684/ 330043685/ 330043686/ 330043687/ 
330043691/ 330043692/ 330043694/ 330043696/ 330043698/ 
330043699/ 330043702/ 330043704/ 330043705/ 330043708/ 
330043709/ 330043710/ 330043714/ 330043715/ 330043717/ 
330043722/ 330043725/ 330043728/ 330043730/ 330043731/ 
330043732/ 330043736/ 330043741/ 330043743/ 330043745/ 
330043747/ 330043750/ 330043754/ 330043756/ 330043758/ 
330043760/ 330043761/ 330043764/ 330043765/ 330043768/ 
330043770/ 330043773/ 330043774/ 330043777/ 330043778/ 
330043779/ 330043782/ 330043784/ 330043785/ 330043786/ 
330043788/ 330043791/ 330043792/ 330043794/ 330043797/ 
330043801/ 330043802/ 330043803/ 330043806/ 330043807/ 
330043808/ 330043809/ 330043810/ 330043812/ 330043813/ 
330043814/ 330043816/ 330043819/ 330043821/ 330043823/ 
330043824/ 330043827/ 330043832/ 330043836/ 330043838/ 
330043847/ 330043857/ 330043858/ 330043859/ 330043863/ 
330043868/ 330043870/ 330043871/ 330043873/ 330043880/ 
330043881/ 330043883/ 330043884/ 330043888/ 330043890/ 
330043891/ 330043892/ 330043893/ 330043894/ 330043897/ 
330043900/ 330043901/ 330043905/ 330043906/ 330043907/ 

330043916/ 330043921/ 330043922/ 330043931/ 330043934/ 
330043935/ 330043937/ 330043940/ 330043943.
2. o candidato que solicitou isenção e sua inscrição não consta na presente 
publicação, deverá verificar o motivo do indeferimento de seu pedido no 
site www.consulplan.net. o candidato indeferido poderá interpor recurso 
nos dias 09 e 10 de junho de 2022, através de link próprio, no site retro-
mencionado.
Belém/Pa, 8 de junho de 2022.
coNSUlPlaN

Protocolo: 810649
ecoteca iNdUstria e coMercio de Madeira eireLi, regis-
trada no CNPJ/MF n° 32.815.277/0001-69 e inscrição Estadual n.° 
15.633.844-0, instalada no municipio de itupiranga, Estado do Para, na rua 
13 de Maio, sn°, centro, cEP: 68580-000, desenvolvendo a atividade de des-
dobro de madeira em tora para madeira serrada, vem atraves deste, tornar 
público a liberação da licença de operação nº 06/2021 de 12/11/2021 com 
validade até 12/11/2025, processo n°191/2021, protocolo em 30/08/2021, 
junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa.

Protocolo: 810650
MarK’s eNGeNHaria eireLi. cNPJ 83.753.657/0001-57 Torna pú-
blico que solicitou a SEMaS a renovação da lo nº 10760/2017 com valida-
de até 03/09/2022 p/transporte de produtos perigosos, Belém-Pa.

Protocolo: 810652
MoiNHos crUZeiro do sUL s/a. com cNPJ 88301155/0021-52, 
torna público que recebeu a licença de operação nº 016/2020 da SEMMa/
Pa, para atividade Moagem de Trigo e fabricação de derivados, localizada 
na rod. arthur Bernardes, nº 6753, KM 14, Bairro Tapanã/Pa.

Protocolo: 810657
cÂMara MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFÍrio/Pa
aViso de LicitaÇÃo deserta.
PrEGÃo PrESENcial SrP Nº. 002/2022; TiPo MENor PrEÇo Por iTEM; inte-
ressada: câmara Municipal de Senador José Porfírio; objeto: registro de Preços 
para futura e Eventual aquisição de combustível para atender as necessidades 
da câmara Municipal de Senador José Porfírio (conforme Termo de referência). 
considerando que não houve empresa interessada em participar deste certame, 
fica declarado como DESERTO o Pregão Presencial SRP nº. 002/2022.
aViso de LicitaÇÃo - rePUBLicaÇÃo
PrEGÃo PrESENcial SrP Nº. 002/2022.  objeto: registro de Preços para 
futura e Eventual aquisição de combustível para atender as necessidades 
da câmara Municipal de Senador José Porfírio (conforme Termo de refe-
rência). Tipo: Menor Preço por item data: 20/06/2022. Horário: 14:30hs 
- iNforMaÇÕES: Setor de licitações e contratos, Trav. abel figueiredo, nº 
122, Bairro - centro - cEP 68.360-000, Senador José Porfírio - Pa.
Senador José Porfírio/Pa, 07 de junho de 2022.
Kleber dos anjos de Sousa.
Pregoeiro.

Protocolo: 810658
aViso de LiceNÇa
A empresa AR GOLÇALVES EIRELLI, CNPJ nº 22.802.226/0001-49, 
torna público a dispensa  de licenciamento ambiental dla N° 055/2022 
junto a SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE dE TUcUrUi, Pro-
Tocolo Nº 347/2022, em 06/06/2022, Exclusivamente para a atividade 
comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, localizada 
na av. cd, n° 20, Bairro Jardim Marilucy, cEP: 68459-370, Tucurui/Pa, 
vigência 06/06/2023, Tucurui/Pa. Bruna Mariana furman Brauna

Protocolo: 810659
J. F. de seNa, torna público que requereu junto a seMMa/stM, a 
licença de operação - lo, sob o processo nº 2022.lo.0000455, para ativi-
dade de casa de festas e eventos, em Santarém/Pa.

Protocolo: 810660
aMaZoN coNstrUtora e eMPreeNdiMeNtos Ltda
aMaZoN coNstrUtora e eMPreeNdiMeNtos Ltda, cNPJ 
27.532.063/0001-45, torna público que recebeu da Secretaria de Meio 
ambiente de Salinópolis, a licença de operação - lo nº 002/2022, válida 
até 31/05/2023, para extração de saibro no Sítio Trovão, localizado na 
estrada do aeroporto, S/N, Vila de coremas, cEP 68721-000.

Protocolo: 810662
MoiNHos crUZeiro do sUL s/a. com cNPJ 88301155/0021-52, 
torna público que recebeu a licença de operação nº 097/2021 da SEM-
Ma/Pa, para atividade Metalurgia, localizada na rod. arthur Bernardes, nº 
6753, KM 14, Bairro Tapanã/Pa.

Protocolo: 810655
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