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Presidente: Orlando Reis Pantoja
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442 
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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei N° 9.614, de 7 de JUNHo de 2022
institui no calendário oficial de eventos do Estado do Pará, o Dia Estadual 
do Ultrassonografista.
a asseMBleia leGislativa do estado do Pará  estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído no calendário oficial de eventos do Estado do Pará, 
o Dia Estadual do Ultrassonografista, a ser comemorado, anualmente, no 
dia 17 de março.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 7 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Lei N° 9.615, de 7 de JUNHo de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o estado do Pará, a 
associação da Marujada de são sebastião de capanema (aMscaP).
a asseMBleia leGislativa do estado do Pará  estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1º fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o es-
tado do Pará, a associação da Marujada de são sebastião de capanema 
(AMSCAP), fundada em janeiro de 2017, pessoa jurídica, sem fins lucra-
tivos, com sede no Município de capanema, situada na travessa segunda 
veiga cabral, s/n, Bairro centro, ceP: 68.700-130. 
art. 2º esta lei outorga à associação da Marujada de são sebastião de ca-
panema habilitação em receber incentivos de qualquer natureza, através 
da celebração de convênios e/ou parcerias com órgãos do Poder Público 
Estadual, em projetos sociais, econômicos, culturais, profissionalizantes, 
desportivos, ambientais e outros eventos de inclusão social.
art. 3º os direitos assegurados à associação da Marujada de são sebastião 
de capanema, neste diploma legal, serão mantidos enquanto perdurarem 
as atividades constantes em seu estatuto social.
art. 4º esta lei obriga, a associação da Marujada de são sebastião de 
Capanema, ao fiel cumprimento do que dispõe a Lei Estadual nº 4.321, de 
03 de setembro de 1970, e suas alterações posteriores.
art. 5º  esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 7 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Lei N° 9.616, de 7  de JUNHo de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o estado do Pará, o 
coletivo de Mulheres do Xingu. 
a asseMBleia leGislativa do estado do Pará  estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1º fica declarado e reconhecido como de utilidade pública para o 
estado do Pará, na forma da lei nº 4.321, de 03 de setembro de 1970 
e suas alterações, o coletivo de Mulheres do Xingu, em reconhecimen-
to aos serviços que presta em sua área de atuação, inscrita no cNPJ nº 
36.933.302/0001-60, com sede na rua lindolfo aranha, 400, altos, Bairro 
centro, ceP: 68.371- 456, na cidade de altamira.
Parágrafo único. a entidade de que trata este artigo gozará de todos os 
benefícios concedidos pela legislação vigente às entidades consideradas 
de utilidade pública.
art. 2º  esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 7 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Lei N° 9.617, de 7 de JUNHo de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o estado do Pará, a 
associação dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às 
endemias de irituia (aacsei).
a asseMBleia leGislativa do estado do Pará  estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1º fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o es-
tado do Pará, a associação dos agentes comunitários de saúde e agentes 
de combate às endemias de irituia (aacsei), fundada em 18 de setembro 
de 2002, e alterada no dia 09 de março de 2021 para sigla (aacsei), por-
tadora do cNPJ Nº 06.294.633/0001-36, instituição de natureza civil não 
econômica, com endereço fixo na Rua Bom Sossego, Bairro Vila Nova, CEP: 
68.655-000, no Município de irituia, com prazo de duração indeterminado.
art. 2º  esta lei outorga à associação dos agentes comunitários de saú-
de e agentes de combate às endemias de irituia habilitação em receber 
incentivos de qualquer natureza, através da celebração de convênios e/ou 
parcerias com órgãos do Poder Público estadual em projetos sociais, eco-
nômicos, culturais, profissionalizantes, desportivos, ambientais e outros 
eventos de inclusão social, cidadania, estudos, debates, palestras, trocas 
de experiências para melhor capacitação de seus associados.
art. 3º os direitos assegurados à associação dos agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate às endemias de irituia, neste diploma legal, 
serão mantidos enquanto perdurarem as atividades constantes em seu 
estatuto social.

art. 4º esta lei obriga a associação dos agentes comunitários de saúde 
e Agentes de Combate às Endemias de Irituia ao fiel cumprimento do que 
dispõe a lei estadual nº 4.321, de 03 de setembro de 1970, e suas alte-
rações posteriores.
art. 5º  esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 7 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Lei N° 9.618, de 7  de JUNHo de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o estado do Pará, asso-
ciação dos Mini e Pequenos Pescadores artesanais de cametá.
a asseMBleia leGislativa do estado do Pará  estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1º fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o es-
tado do Pará, na forma da lei nº 4.321, de 03 de setembro de 1970 e 
suas alterações, a associação dos Mini e Pequenos Pescadores artesanais 
de cametá, localizada na rua Pedro teixeira, nº 127 altos, Bairro Brasília, 
ceP: 68400-000, no Município de cametá.
Parágrafo único. a inobservância das disposições legais fará cessar, a qual-
quer tempo, a presente utilidade pública.
art. 2º  esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 7  de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Lei  Nº 9.619, de 7 de JUNHo de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o estado do Pará, a 
liga esportiva de curionópolis (lec).
a asseMBleia leGislativa do estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o es-
tado do Pará, a liga esportiva de curionópolis (lec), fundada em 20 de 
janeiro de 1990, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, 
portadora do cNPJ nº 22.936.694/0001-06, com sede na rua sumauma, 
nº 114, Bairro centro, ceP:68523-000, no Município de curionópolis. 
art. 2º esta concessão estadual confere à liga esportiva de curionópolis 
(lec), a obtenção dos benefícios gerados pela legislação pertinente, nos 
programas, ações e serviços prestados pelo Poder Público, inclusive, cele-
bração de convênios e parcerias, envolvendo recursos públicos. 
art. 3º os direitos assegurados à liga esportiva de curionópolis (lec), 
neste diploma, serão mantidos enquanto perdurarem as atividades cons-
tantes em seu estatuto social. 
Art. 4º Esta Lei obriga a Liga Esportiva de Curionópolis (LEC) ao fiel cum-
primento do que dispõe a lei estadual nº 4.321, de 03 de setembro de 
1970, alterada pelas leis nºs 5.713, de 07 de janeiro de 1992 e 5.823, de 
17 de fevereiro de 1994. 
art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 7 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Lei N° 9.620, de 7 de JUNHo de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o estado do Pará, a 
federação Paraense de Karatê (fePaK).
a asseMBleia leGislativa do estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o 
estado do Pará, na forma da lei nº 4.321, de 03 de setembro de 1970 
e suas alterações, a federação Paraense de Karatê (fePaK), cNPJ nº 
34.019.100/0001-81, com sede na avenida Pernambuco nº 189, Bairro 
centro, ceP: 68.523-000, no Município de curionópolis. 
§ 1º a entidade de que trata este artigo gozará de todos os benefícios conce-
didos pela legislação vigente às entidades consideradas de utilidade pública. 
§ 2º a inobservância das disposições legais fará cessar, a qualquer tempo, 
a presente utilidade pública.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 7 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

d e c r e t o   Nº 301, de 12 de seteMBro de 2019
concede Pensão especial em favor de NieGe MeNdes rodriGUes e MaU-
RO VINÍCIUS RODRIGUES DA CÂMARA, companheira e filho, do Investiga-
dor de Polícia civil MaUro da cUNHa cÂMara.
o GoverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição estadual, e
considerando o disposto no art. 160, inciso ii, alínea “c”, da lei estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, combinado com os art. 57, § 4º, da lei 
complementar estadual nº 22, de 15 de março de 1994, e art. 6º, inciso i 
e ii, da lei complementar estadual nº 39, de 9 de janeiro de 2002; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2018/335694,
d e c r e t a
art. 1º fica concedida Pensão especial mensal, no valor de r$ 5.854,54 
(cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro cen-
tavos), em favor de NieGe MeNdes rodriGUes e MaUro viNÍciUs ro-
DRIGUES DA CÂMARA, companheira e filho, do Investigador de Polícia Civil 
MaUro da cUNHa cÂMara, falecido no dia 9 de dezembro de 2017, em 
virtude de acidente de serviço, cabendo a cada um dos dependentes co-
tas-partes do montante do benefício, nas seguintes datas e proporções:
i - 100% (cem por cento) a MaUro viNÍciUs rodriGUes da cÂMara, 
desde 9 de setembro de 2017 a 26 de julho de 2018; e
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ii - 50% (cinquenta por cento) à MaUro viNÍciUs rodriGUes da cÂMa-
ra e 50% (cinquenta por cento) a NieGe MeNdes rodriGUes, a contar 
de 26 de julho de 2018.
art. 2º a Pensão especial mencionada corresponde ao vencimento e de-
mais vantagens do cargo de investigador de Polícia civil, que ocupava o 
policial, assim discriminados:
vencimento Base……………………….....……………...…………….... r$ 1.115,15
Gratificação de Risco de Vida (100%)………….....……………. R$ 1.115,15
Gratificação de Dedicação Exclusiva (70%)……………………. R$    780,61
Gratificação de Polícia Judiciária (70%)………………………….. R$    780,61
Gratificação de Tempo Integral (70%)…………………………... R$    780,61
Gratificação de Localidade Especial (10%)……………………... R$   111,52
adicional por tempo de serviço (25%)………………………….. r$ 1.170,91
Provento Mensal …..………………………………………………….......r$5.854,56
Parágrafo único. a Pensão de que trata este artigo será reajustada com 
base no Índice Nacional de Preços ao consumidor (iNPc), na data-base 
de 1º de janeiro.
art. 3º este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus 
efeitos financeiros retroagindo de acordo com as datas constantes no art. 
1º deste ato.
Palácio do GoverNo, 12 de setembro de 2019.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

d e c r e t o  Nº  1.779, de 10 de aGosto de 2021
concede Pensão Policial-Militar em favor de rUBeNilde fraNco da sil-
va, companheira do ex-PM Josivaldo aNdrade da silva.
o GoverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição estadual, e
considerando o disposto no art. 77, combinado ao art. 79, alíneas “a” e “b”, 
da lei estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985, com a redação dada pela 
lei nº 6.049, de 11 de junho de 1997, e art. 48, inciso ii, da constituição 
estadual e;
considerando os termos do Processo nº 2019/446302,
d e c r e t a:
art. 1º fica concedida Pensão Policial-Militar mensal, no valor de r$ 
2.583,85 (dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco 
centavos), em favor de rUBeNilde fraNco da silva, companheira do 
ex-PM Josivaldo aNdrade da silva, falecido em 14 de maio de 2019, 
em decorrência do exercício da atividade policial-militar.
art. 2º a Pensão Policial-Militar mencionada corresponde ao soldo e demais 
vantagens da graduação de 2º sargento a que foi promovido “post-mor-
tem”, assim discriminados:
soldo.................................................................... r$    939,58
Gratificação de Risco de Vida (100%).......................... R$    939,58
Gratificação de Habilitação do Policial Militar (20%)........ R$    187,92
Gratificação Tempo de Serviço Militar (25%)................ r$    516,77 
Provento Mensal...................................................... r$ 2.583,85
Parágrafo único. a Pensão Policial-Militar de que trata este artigo será re-
ajustada com base no Índice Nacional de Preços ao consumidor - iNPc.
art. 3º este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com seus 
efeitos financeiros retroagindo a 14 de maio de 2019.
Palácio do GoverNo, 10 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Protocolo: 811542
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 do 
Pará, e
considerando a lei complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021, 
que revoga dispositivos da lei estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985; e
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2022/386749;
d e c r e t a:
art. 1º. ficam convocados pelo período de 2 (dois) anos, os Bombeiros 
Militares da reserva remunerada a seguir nominados, de acordo com o 
artigo 78, §2º da lei complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021, 
a contar de 12 de dezembro de 2021:
cel eMaNUel JosÉ saNtos dUarte 
MaJ aNtÔNio carlos da silva e soUZa
caP osiMá caMPos de oliveira
caP JoaQUiM dos saNtos freitas Neto
1° teN Joselito teiXeira silva
1º teN MirÉia cafeZaKis MoUtiNHo
2° teN evaNdro silva MilitÃo
sUBteN silvestre araUJo filHo 
sUBteN HildeMar celio oliveira de araUJo
sUBteN vaGNer alves da silva
sUBteN Waldecir de castro costa 
sUBteN aMaUrY da silva soares
sUBteN aNdrÉ raiMUNdo BeNtes ferreira
sUBteN MaUro MarQUes do NasciMeNto
sUBteN PaUlo roBerto da silva costa 
sUBteN Joel BraZÃo dias
sUBteN JoÃo carlos GUerreiro dos saNtos
sUBteN ailsoN fraNceliNo de soUZa
sUBteN GerUZa teiXeira PiNto 
sUBteN aNtÔNio Maria soUZa viaNa
sUBteN HeNriQUe claUdio silva delGado
sUBteN valdeci MesQUita da silva 
sUBteN JosÉ Márcio de MiraNda cordeiro

sUBteN aNtÔNio edUardo da silva Neves 
sUBteN lUcival dos PraZeres deMÉtrio
sUBteN JoÃo KleBersoN de alMeida oliveira
sUBteN GersoN ferreira de liMa
sUBteN Pedro JorGe GaMa e GaMa
sUBteN JosÉ Heveraldo GoNÇalves da coNceiÇÃo.
sUBteN JosÉ david evaNGelista de soUsa
sUBteN carlos davi loBo da silva 
sUBteN aGNaldo MarQUes costa de assUNÇÃo
sUBteN aNtoNio carlos MarGalHo Moraes 
sUBteN PaUlo liMa do NasciMeNto
sUBteN orlaNdo araÚJo da costa
sUBteN evaldo NUNes NeGrÃo 
sUBteN Marcelo aUGUsto leal BitteNcoUrt
sUBteN JoÃo Batista Pereira dos saNtos filHo
1° sGt JoÃo Marcos de oliveira Moraes
1° sGt ferNaNdo loBo ferNaNdes 
2° sGt elielsoN de soUsa MoNteiro
2° sGt afoNso PaUlo da silva lira
2° sGt viceNte lUiZ Maciel loBato
2° sGt saloMÃo cardoso tavares
2° sGt JorGe MariNHo Barros
2° sGt claUdio correa de soUsa
2° sGt PaUlo cHaves da silva
2° sGt fraNcisco vivaldo farias GoNÇalves
2° sGt HailtoN saNtos de liMa 
2° sGt JosÉ Maria soares de oliveira
3° sGt carlos edilsoN de soUZa
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

errata
No decreto de 7 de junho de 2022, publicado no Diário Oficial do 
estado nº 35.000, de 8 de junho de 2022, página 4, coluna 1, que 
trata de exoneração de cargo em comissão da fundação ParáPaz:
onde se lê: “(...), JorGe BeZerra ferreira filHo (...)”
Leia-se: “(...), JorGe BeZerra da silva filHo (...)” 

Protocolo: 811540

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 933/2022-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° 2022/721479 de 08 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 crUZ do arari/Pa, no período de 09 a 12/06/2022.

servidor objetivo
lUcieNNe BaNdeira PiNto, cPf 207.295.102-04, matrícula 
funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabi-

nete do Governador.

assessorar agenda pública do Governo do estado, no 
referido município

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da GoverNadoria do estado, 08 de junho de  2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 934/2022-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° 2022/720701 de 08 de junho de 2022;
coNsideraNDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caNaÃ dos caraJás/Pa, no período de 02 a 05/06/2022.

servidor objetivo
lUcieNNe BaNdeira PiNto, cPf 207.295.102-04, matrícula 
funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabi-

nete do Governador.

assessorar agenda pública do Governo do estado, no 
referido município

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da GoverNadoria do estado, 08 de junho de  2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 811541
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aViso de LicitaÇÃo
.

aviso de Licitação - Pregão eletrônico n.º - 09/2022 - ccG/Pa
a casa civil da Governadoria do estado do Pará avisa que realizará licita-
ção, no tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de empresa para o 
fornecimento de água mineral (copo 200ml), visando atender as demandas 
da casa civil da Governadoria do estado do Pará, por um período de 12 
(doze) meses, conforme especificações, estimativas de quantidades e valo-
res contidos do anexo i (termo de referência) deste edital e seus anexos.
entrega do edital: a partir do dia 09/06/2022 no site: www.comprasnet.
gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 22/06/2022
Hora da abertura: 10:30hs (Horário de BrasÍlia)
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria do estado

Protocolo: 811392

diÁria
.

Portaria Nº 928/2022-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° 2022/710180 de 7 de junho de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iGaraPÉ Miri/Pa, no dia 09/06/2022.

servidor objetivo
BeNedito rodriGUes de soUZa, cPf 067.542.362-72, matrí-
cula funcional nº 3212181/ 1, Motorista, lotado na diretoria de 

Gestão de logística.

dar apoio logístico a servidora do NUrMec, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da GoverNadoria do estado, 8 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 929/2022-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° 2022/713361, de 7 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 BeNevides /Pa, no dia 07/06/2022.

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, 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, 8 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 930/2022-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° 2022/713438, de 7 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 BeNevides/Pa, no dia de 07/06/2022

servidor objetivo

GlaYce KariNa silva e silva, cPf nº 681.141.842-72, 
matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 

lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 8 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 931/2022-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°2022/716093, de 7 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 11/06/2022.

servidor objetivo

elissaNdro GoMes de farias, cPf 832.410.274-49, matrícula 
funcional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo assessor adMi-

Nistrativo iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da GoverNadoria do estado, 8 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 932/2022-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° 2022/718006, de 8 de junho de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MUaNá /Pa, no período de 10 a 12/06/2022.

servidor objetivo

deivid teiXeira dos saNtos, matrícula funcional nº 
57222716/ 2, cPf 642.950.872-20, cargo chefe de Gabinete, 

lotado na secretaria extraordinária de Produção.

Participar da agenda Pública da secretaria extraordi-
nária de Produção, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da GoverNadoria do estado, 8 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 811520

FÉrias
.

Portaria N°. 927/2022-crG, de 08 de Junho de 2022.
a coordeNadora de relaÇÕes GoverNaMeNtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doe nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsideraNdo os Processos nº 2022/709213, Processo nº 2022/711278 
e Processo nº 2022/585432;
resolve:
excluir da Portaria de férias nº. 866/2022-crG, publicada no doe nº. 
34.992, de 02/06/2022, os servidores deivid teixeira dos santos, id funcio-
nal 57222716/2, edilene chaves Macedo Pedrosa, id funcional 5757703/4 
e Jessica argentina de lima Magalhães, id funcional 5947328/1, por ne-
cessidade de serviço.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da GoverNadoria do estado, 08 de Junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 811194

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

errata
.

errata de eXtrato de Portaria Nº 346/2022 – 
di/cMG, de 28 de aBriL de 2022

NÚMero da PUBLicaÇÃo: 790985
PUBLicado No doe Nº 34.951 de 29/04/2022
oNde se LÊ: “em complementação à Portaria Nº 293/2022 – di/cMG”
Leia-se: “em complementação à Portaria Nº 311/2022 – di/cMG”
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa Militar da GoverNadoria do estado, 08 de JUNHo de 2022.
osMar vieira da costa JÚNior – cel QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do estado

Protocolo: 811362
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diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 508/2022 – 
di/cMG, de 08 de JUNHo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: santa cruz do arari/Pa;Período: 08 a 13/06/2022;Quantidade 
de diárias: 6,0 (alimentação) 5,0 (pousada);servidor: cB PM amandio Pe-
reira de oliveira Junior, Mf nº 57221925/2;Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cel QoPM osmar vieira 
da costa Junior.

Protocolo: 811023
eXtrato de Portaria Nº 509/2022 – 

di/cMG, de 08 de JUNHo de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas ineren-
tes ao Governo do estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: sa-
linópolis/Pa;Período: 06 a 12/06/2022;Quantidade de diárias: 7,0 (ali-
mentação);servidor: 3° sGt PM Bruno oseas silva dos santos, Mf nº 
57199652/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cel QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 811036
eXtrato de Portaria Nº 511/2022 – 

di/cMG, de 08 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: são João da Ponta/Pa;Período: 02/06/2022;Quantidade de 
diárias: 1,0 (alimentação);servidores: 3º sGt BM luiz carlos Martins da 
silva Junior, Mf nº 54185004-2, cB PM Bruno david da silva rocha, Mf nº 
57232737/2, cB PM franklin Brandão de souza, Mf nº 4219050;Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: 
cel QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 811521
eXtrato de Portaria Nº 503/2022 – 

di/cMG, de 08 de JUNHo de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: Muaná/
Pa;Período: 08 a 12/06/2022;Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 
4,0 (pousada);servidor: inácio de souza, Mf nº 3369986/2;Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: 
cel QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 810940
eXtrato de Portaria Nº 505/2022 – 

di/cMG, de 08 de JUNHo de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas ineren-
tes ao Governo do estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: santa 
cruz do arari/Pa;Período: 08 a 13/06/2022;Quantidade de diárias: 6,0 
(alimentação) 5,0 (pousada);servidora: 2° sGt r/r PM Kátia do socorro 
Morais de lima oliveira, Mf nº 5388937/2;Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cel QoPM osmar vieira 
da costa Junior.

Protocolo: 810965
eXtrato de Portaria Nº 506/2022 – 

di/cMG, de 08 de JUNHo de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: salinó-
polis/Pa;Período: 06 a 07/06/2022;Quantidade de diárias: 2,0 (alimenta-
ção);servidor: cleto Pimentel dos santos, Mf nº 51855454/4;Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: 
cel QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 811002
eXtrato de Portaria Nº 507/2022 – 

di/cMG, de 08 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do estado;Município de origem: Belém/Pa;-
destino: Muaná/Pa;Período: 08 a 12/06/2022;Quantidade de diárias: 5,0 
(alimentação) 4,0 (pousada);servidor: 2º sGt BM artur veronico ribeiro fi-
lho, Mf nº 5598427/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data do retorno.ordenador: cel QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 811012
eXtrato de Portaria Nº 504/2022 – 

di/cMG, de 08 de JUNHo de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: salinó-
polis/Pa;Período: 06 a 12/06/2022;Quantidade de diárias: 7,0 (alimen-
tação);servidores: alcirene santiago vilhena, Mf nº 5949376/2, iolene 
leandro tavares, Mf nº 5397146/4Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cel QoPM osmar vieira 
da costa Junior.

Protocolo: 811296
eXtrato de Portaria Nº 510/2022 – 

di/cMG, de 08 de JUNHo de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: aurora do 
Pará/Pa;Período: 07 a 11/06/2022;Quantidade de diárias: 5,0 (alimen-
tação) 4,0 (pousada);servidores: evandro luiz vieira da cunha, Mf nº 
5947636/2, ronildo rodrigues estumano, Mf nº 5948415/2;Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: 
cel QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 811312

FÉrias
.

Portaria Nº 042/2022 – cMG, de 08 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 2022/621058, 
nº 2022/607400 e nº 2022/681268.
resolve:
i – coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares no mês de JUlHo, 
aos servidores abaixo relacionados, lotados na casa Militar da Governado-
ria do estado.

ord serVidor MF PerÍodo 
aQUisitiVo PerÍodo

1. aNtoNio doNato cereJa de Brito JUNior 54194230/3 2020/2021 04/07 a 02/08/2022
2. aldo vaNdaMMe silva Pessoa 4218818/2 2020/2021 01/07 a 30/07/2022
3. JacQUeliNe do socorro foNtes BeNtes 5009049/1 2020/2021 04/07 a 02/08/2022
4. JosÉ Maria da silva JUNior 4219260/2 2020/2021 04/07 a 02/08/2022
5. JoNas vilHeNa cardoso 6401646/2 2020/2021 22/07 a 20/08/2022
6. aNa cristiNa GUedes tavares 5385946/3 2021/2022 04/07 a 02/08/2022
7. faBricio Pereira corrÊa 57199928/4 2021/2022 04/07 a 02/08/2022
8. JaYMe MeNeZes da silva de liMa 5079187/3 2021/2022 04/07 a 02/08/2022

dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa Militar da GoverNadoria do estado, 08 de JUNHo de 2022.
osMar vieira da costa JÚNior - cel QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do estado

Protocolo: 811515
Portaria Nº 043/2022 – cMG, de 08 de JUNHo de 2022.
o cHefe da casa Militar da GoverNadoria do estado, no uso de 
suas atribuições legais,
coNsideraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/549849, 
nº 2022/549955 e nº 2022/140286.
resolve:
i – coNceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo 2021/2022, ao servidor estanley sampaio Peres, Mf nº 
5900667/2, no período de 18/07 a 01/08/2022, ficando os 15 (quinze) dias 
remanescentes para gozo no período de 31/10 a 14/11/2022.
ii – coNceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo 2021/2022, a servidora rafaely lorena florenzano de 
sousa de andrade, Mf nº 588853/2, no período de 04/07 a 18/07/2022, 
ficando os 15 (quinze) dias remanescentes para gozo no período de 06/12 
a 20/12/2022.
iii - coNceder 13 (treze) dias de férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo 2020/2021, ao servidor Heider da silva Martins, Mf nº 
57199676/3, no período de 11/07 a 23/07/2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa Militar da GoverNadoria do estado, 08 de JUNHo de 2022.
osMar vieira da costa JÚNior - cel QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do estado

Protocolo: 811519

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº 001 do coNtrato Nº 09/2022 - PGe
o Procurador-Geral do estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
delegadas pelo decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no d.o.e. Nº 
33.771 e, com base no § 8º do art. 65 da lei nº 8.666/93, resolve:
aplicar o apostilamento sobre a funcional programática do contrato nº 
09/2022-PGE/PA, firmado entre a Procuradoria-Geral do Estado e David 
Nonato da silva, cPf nº 001.685.492-63, com vistas à prestação de servi-
ços de aulas para a Oficina Dança de Salão, passando esta a ser:
UG: 25103
funcional Programática: 25101.03.092.1508.8893
elemento de despesa: 339036
fonte: 0340
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
ricardo Nasser sefer
Procurador-Geral do estado

Protocolo: 810820

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria 162/2022-GaB/seac
Belém Pa, 08 de junho de 2022
o secretário da secretaria estratÉGica de articUlaÇÃo da ci-
dadaNia – seac, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo de-
creto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doe 34.211 
de 08 de maio de 2020;
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coNsideraNdo o Processo nº 2021/240024
resolve:
1. torNar seM efeito a Portaria n° 095/2021 – GaB/seac de 15/07/2021 
e a sua publicação no doe N° 34.643 de 19/07/2021.
2. desiGNar os servidores estHer BeatriZ silva castaNeira, Ma-
trícula 5112451-1, cPf 170.751.812-20 e iUri reGis GoNÇalves BeN-
tes, Matricula 54191442-5, cPf 676.491.302-15, para atuarem respec-
tivamente como Fiscal e Suplente do Contrato 015/2021-SEAC – firmado 
com a empresa –service aliaNÇa Pará, portadora do cNPJ sob o nº. 
09.675.221/0001-34, cujo objetivo é “prestação de serviços de aGeN-
te de Portaria, a serem executados nos diversos postos localizados as 
dependências das 06 (seis) unidades das Usinas da Paz, no estado do 
Pará, a saber: cabanagem; icuí; Nova União; Bengui; Parauapebas e ca-
naã dos carajás, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 
01/10/2021.”
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Gabinete do secretário, 08 de junho de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
secretário de estado- seac

Protocolo: 811395

coNtrato
.

terMo de coNtrato N° 009/2022 – seac
coNtrataNte: secretaria estratÉGica de estado de articUlaÇÃo 
da cidadaNia, av. doutor freitas n°2531, Marco, Belém/Pa cep:66.087-
810. tel.: (91) 33420350 inscrita no cNPJ/Mf 37.205.760/0001-45.
coNtratada: associaÇÃo Polo ProdUtivo Pará (fáBrica esPeraN-
Ça), organização social pelo decreto estadual nº. 2.016, publicado no di-
ário Oficial do Estado nº. 30.606 de 20/01/2006, com sede na Rua Antônio 
Barreto, nº. 714, bairro Umarizal, ceP: 66055-050, Belém/Pa.
oBJeto: serviços de limpeza, higienização e conservação para atender as 
operacionalizações de 02 (duas) unidades da UsiPaZ, dos territórios de 
Parauapebas e canaã dos carajás;
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Unidade orçamentária: 760101;
função: 08;
subfunção: 422;
Programa: 1500;
Projeto de atividade: 8818;
Natureza da despesa: 339037;
fonte do recurso: 0101006360;
ação: 264817;
Plano interno: 105UsP8818c implantação da UsiPaZ de Parauapebas;
Unidade orçamentária: 760101;
função: 08;
subfunção: 422;
Programa: 1500;
Projeto de atividade: 8818;
Natureza da despesa: 339037;
fonte do recurso: 0101006360;
ação: 264817;
Plano interno: 105Usc8818c implantação da UsiPaZ de canaã dos carajás;
valor GloBal: r$ 3.158.769,99 (três milhões, cento e cinquenta e oito 
mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).
viGÊNcia: 06/05/2022 a 06/05/2023;
data da assiNatUra: 06/05/2022;
ordeNador: ricardo Brisolla Balestreri
secretário de estado

Protocolo: 811427

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ato de disPeNsa
Processo: 2022/166027
Ato de Dispensa e ratificação de Licitação n° 06/2022
fundamentação: artigo 24, Xiii lei 8666/1993
objeto: serviços de limpeza, higienização e conservação para atender as 
operacionalizações de 02 (duas) unidades da UsiPaZ, dos territórios de 
Parauapebas, localizado na avenida “d”, Quadra 101 - Bairro Jardim ipiran-
ga, Município de Parauapebas/Pa e canaã dos carajás, localizado avenida 
“d”, Bairro ouro Preto – Município de canaã dos carajás/Pa;
contratada: associaÇÃo Polo ProdUtivo Pará
cNPJ: 07.553.026/0001-06
valor: r$ 3.158.769,99 (três milhões, cento e cinquenta e oito mil, sete-
centos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).
ordeNador resPoNsável: ricardo Brisolla Balestreri
secretário de estado

Protocolo: 811423

diÁria
.

Portaria 163/2022-GaB/seac
Belém Pa 08 de junho de 2022
o secretário da secretaria estratÉGica de estado de articUla-
ÇÃo da cidadaNia – seac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doe 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsideraNdo MeMo nº 046/2022 - GaB/seac– e Pae 2022/669231
resolve:
coNceder aos servidores abaixo 3,5 (três e meia) diárias no período de 
26/07/2022 a 29/07/2022, para a cidade de Brasília, no distrito federal, 
tendo em vista “participação no curso de capacitação “Políticas Públicas e 
os objetivos de desenvolvimento sustentável—ods”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5945654-3 JUlio aleJaNdro QUeZada JelveZ 296.326.840-87
5938964-4 aNa reBeKaH GUerreiro 014.482.432-97

dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Gabinete do secretário, 08 de junho de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
secretário de estado - seac

Protocolo: 811398

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria aGe Nº 067/2022-GaB, de 07 de junho de 2022.
o aUditor adJUNto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGe Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e os autos do processo nº 
2022/711080.
resolve:
i – coNceder a servidora adriana Pinto de figueiredo, matrícula nº 
57216756/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, na função 
de Gerente, desta auditoria Geral do estado - aGe, licença Gala no período 
de 06/06/2022 a 13/06/2022.
ii - desiGNar a servidora vera lúcia silva da costa, matrícula nº 
5140889/1, para responder pela função de Gerente da Gerência adminis-
trativa e financeira desta auditoria Geral do estado - aGe, no período de 
06/06/2022 a 13/06/2022, em virtude da ausência da titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNeY carvalHo de oliveira
auditor-adjunto

Protocolo: 810887
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

errata
.

errata do resUMo da Portaria Nº 129 de 30 de Maio de 
2022, PUBLicada No doe N° 34.990, PaG. 10 de 01 de JUNHo de 
2022 – Protocolo: 806579.
onde se lê:

ideNtidade 
FUNcioNaL NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5946744/1 Marcos viNiciUs farias ferreira 06/05/2021  a  05/05/2022 18/07/2022 a 
01/08/2022

5945832/2 raPHaela vieira seGadilHa 11/02/2021  a  10/02/2022 18/07/2022 a 
01/08/2022

Leia-se:

ideNtidade FUNcioNaL NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5946744/1 Marcos viNiciUs farias ferreira 11/02/2021  a  
10/02/2022

18/07/2022 a 
01/08/2022

5945832/2 raPHaela vieira seGadilHa 06/05/2021  a  
05/05/2022

18/07/2022 a 
01/08/2022

Protocolo: 811124
errata do resUMo da PUBLicaÇÃo Nº 34.998, PaG. 08 e 09 de 
07 de JUNHo de 2022– Protocolo: 809515.
onde se lê:
fUNÇÃo do servidor: tÉcNico eM GestÃo social - PedaGoGia
Nível: eNsiNo MÉdio
NoMe do servidor: eleN foNseca fraNÇa
fUNÇÃo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
Nível: eNsiNo MÉdio
NoMe do servidor: saMia JaMille MarQUe da silva
Leia-se:
fUNÇÃo do servidor: tÉcNico eM GestÃo social - PedaGoGia
Nível: GradUaÇÃo
NoMe do servidor: eleN foNseca fraNÇa
fUNÇÃo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
Nível: eNsiNo MÉdio
NoMe do servidor: saMia JaMille MarQUes da silva

Protocolo: 810903

diÁria
.

Portaria Nº 139 de 08 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.
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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, diárias conforme distri-
buição abaixo, para continuidade do cumprimento das metas do PPa para 
o ano de 2022 nos municípios de abaetetuba e castanhal.
• Conceder 07 (sete) diárias e ½ (meia) em favor dos servidores listados 
abaixo para os municípios de abaetetuba e castanhal, no período de 09 a 
16 de junho de 2022:

serVidor MatrÍcULa
afonso Jose Nascimento de lima 5953814/1

angélica cristina Guerreiro dos santos 5960388/1
Paula andreia serrão sampaio 5960433/1

raimundo do socorro silva cordeiro 57229615/3

• Conceder 04 (quatro) diárias e ½ (meia) em favor da servidora LIANI DO 
socorro de oliveira dias, MatrÍcUla Nº 5958694/1 para o município 
de abaetetuba, no período de 12 a 16 de junho.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
alBerto HeNriQUe teiXeira de Barros
Presidente
fundação ParáPaz

Protocolo: 811366

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 490/2022-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 doe nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNsideraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsideraNdo o Processo n°2022/713785,
r e s o l v e:
i-desiGNar o servidor aNtoNio Maria de liMa cordeiro, id. funcio-
nal nº. 57188630/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para 
responder pela Gerência de Pessoal, durante o impedimento legal da titular 
Maria Gorete crUZ de soUZa, id. funcional nº. 35572/1, no período de 
06/06/2022 a 20/06/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 06/06/2022.
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: 810834

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 493/2022-daF/sePLad, de 08 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 2022/716061, 07.06.2022.
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 floresta do araguaia 
e Piçarra/Pa no período de 08 a 12.06.2022, para realizarem vistoria de 
convênio técnica nº 004/2021 e 005/2021 nos referidos municípios, o qual 
será conduzido pelo servidor sebastião da silva corrêa, id. funcional nº 
28509/1, ocupante do cargo de auxiliar de operação e segurança, todos 
lotados na secretaria de estado de Planejamento e administração, confor-
me solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 4 e ½ (quatro 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, 08 de 
JUNHo de 2022.
iris alves MiraNda NeGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 810994

editaL Nº 002/2022/Pss / sePLad, de 08 de JUNHo de 2022.
resULtado ProVisÓrio

a secretária de estado de Planejamento e administração do Pará- sePlad/
Pa, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Por-
taria nº 715/2022-ccG, de 30/05/2022, doe nº 34988 de 31/05/2022 
e, coNsideraNdo os princípios que regem a administração pública, em 
especial, os da legalidade e publicidade,
resolve: torNar PÚBlico o resUltado Provisório do Processo seletivo 
Simplificado 001/2022, NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO BELÉM/INTERIOR BELÉM
candidatos aptos/aprovados até o momento
aNaLista de saÚde ocUPacioNaL - PerÍcia MÉdica (PsiQUiatria)
Nível: esPeciaLiZaÇÃo
Não há candidatos selecionados para esta vaga
aNaLista de saÚde ocUPacioNaL - PerÍcia MÉdica
Nível: GradUaÇÃo
inscrição            Nome do candidato                          total             Posição
2022025515979       MarJaNe aZevedo                          6.00                        1
20220255434007    GUstavo dos reisoliveira           6.00                       2

aNaLista de saÚde ocUPacioNaL - PsicoLoGia
Nível: GradUaÇÃo
inscrição         Nome do candidato                              total                Posição
2022025543104        MicHele torres dos
                                  saNtos de Melo                              23.50                       1
                                  coNceiÇÃo do socorro 
                                   de Melo Pereira                           19.00                       2

20220255400599       taYse dos saNtos lola             19.00                       3

20220255345125       reNata alMeida fiGUeira       18.80                       4

2022025545629         JoelMa do socorro da 
                                   costa GraÇa                     18.40                       5

20220255378330       GlaUcY lUaNa PiNto
                                    freitas                                               18.00                      6
 
deMais MUNicÍPios
candidatos aptos/aprovados até o momento
BraGaNÇa
aNalista de saÚde ocUPacioNal - PerÍcia MÉdica
Nível: GradUaÇÃo
Não há candidatos selecionados para esta vaga

MaraBÁ
aNalista de saÚde ocUPacioNal - PerÍcia MÉdica
Nível: GradUaÇÃo
Não há candidatos selecionados para esta vaga

coNceiÇÃo do araGUaia
assisteNte de GestÃo
Nível: eNsiNo MÉdio
inscrição         Nome do candidato                                total              Posição
2022025647698          rita de cássia riBeiro
                                    Pereira                                                21.50                     1

 

20220256353979        WesleY forte Moreira            21.50                      2

2022025612760           tereZiNHa riBeiro da 

                                      silva BeZerra                               21.20                    3
este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém (Pará), 08 de junho de 2022.
BreNda rassY carNeiro Maradei
secretário de estado de Planejamento e administração, em exercício.

Protocolo: 811547

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa 

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

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

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

coNcUrso PÚBLico c – 207
editaL N° 76/2022 sePLad/PcPa, 08 de JUNHo de 2022 

  resULtado do eXaMe MÉdico - sUB JUdice
a secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – se-
Plad e a PolÍcia civil do estado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste edital e demais 
disposições legais aplicáveis, torNaM PÚBlico o resUltado do eXaMe 
MÉdico da caNdidata do concurso Público c-207, conforme as seguin-
tes disposições:
art. 1º fica divulgado, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos 
descritos abaixo, o resultado do exame Médico da candidata - sub judice:
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402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo aUtos Nº resULtado

caroline albuquerque resende Brito 4140073090 0009365-40.2021.8.16.0190 aPta

art. 2º este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
BreNda rassY carNeiro Maradei
secretária de estado de Planejamento e administração, respondendo
Walter reseNde de alMeida
delegado Geral da Polícia civil do estado do Pará

Protocolo: 811539

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
NÚMero: 021/2022/ioe
coNtrato Nº: 015/2022/ioe
assinatura: 08/06/2022
Justificativa: Mudança da Funcional Pragmática Dotação orçamentária para 
o exercício de 2022:
fonte do recurso: 0261.00.0000
Natureza da despesa: 33.90.40
Programa de trabalho: 22.126.1508.8238
Plano interno: 412.000.8238c
fundamentação legal: art. 65, §8ºda lei n.º 8.666/93.
contratado: MeNdeX NetWorKs telecoMUNicaÇÕes ltda
ordenador: aroldo carNeiro

Protocolo: 811118

diÁria
.

Portaria N.º 106 de 08 de JUNHo de 2022
o diretor administrativo e financeiro  da iMPreNsa oficial do estado 
- ioe, no uso das atribuições que lhe são conferidas, considerando o Pro-
cesso do Pae nº 2022/712497
resolve:
conceder ao servidor aroldo carNeiro, cPf nº 626.908.252-87, ma-
trícula nº 80844983/5, Presidente desta autarquia, 01 e ½ (uma e meia) 
diárias, período de 10/06/2022 a 11/06/2022, pelo deslocamento a cidade 
de são luís /Ma,  para atender agenda institucional de apresentação do 
programa e-diário junto a diretoria do UG-doeMa.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Moises alves de soUZa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 811400

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata reFereNte a PUBLicaÇÃo do coNtrato 022/2019,PUBLi-
cado No dia 08/06/2022, doe Nº35000, ProtocoLo Nº.777732.
coNtratado: PoliclÍNica doNadio – eireli -(PoliclÍNica saÚde)
oNde se LÊ:
coNtratada: PoliclÍNica doNaldio eireli (PoliclÍNica saÚde)
Leia-se:
coNtratada: PoliclÍNica doNadio eireli (PoliclÍNica saÚde)
ordeNador da desPesa: BerNardo alBUQUerQUe de alMeida

Protocolo: 811028

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a publicação do doe nº. 35000, do dia 
08/06/2022, Protocolo nº. 810232, referente ao eXtrato do coN-
trato Nº 070/2017
contratada: ciB coNsUltórios iNteGrados de BraGaNÇa ltda - Me
oBJeto: Prestação de serviços de assistência na área de saúde .
cNPJ nº 21.279.194/0001-86
ordeNador: BerNardo alBUQUerQUe de alMeida

Protocolo: 810860

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 092 de 06 de junho de 2022
considerando, os termos do ofício do siNtePa, anexo sequencial 01, do 
processo nº 2022/658759.
r e s o l v e:
ceder, com ônus para o iaseP, os servidores, ronaldo da costa Moía, 
Matricula Nº 57232815/1, ocupante do cargo de assistente administra-
tivo, exercendo a função de Presidente do siNtePa, Juscelino sampaio, 

matricula nº 5007259/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
vice-Presidente, Maria José de lana, matricula nº 3156010/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo, tesoureiro Geral, Nilton de assunção 
Barbosa Gavinho, matricula nº 3153800/1, ocupante do cargo de auxi-
liar de serviços Gerais, diretor sindical, para o sindicato dos trabalhado-
res estaduais de assistência do estado do Pará – siNtePa/Pa, no período 
06/06/2022 a 05/06/2025.
revoGar, as disposições em contrario,
a presente portaria entrará em vigor a contar do dia 06 de junho de 2022.
BerNardo alBUQUerQUe de alMeida
Presidente/iaseP

Protocolo: 811359

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

citaÇÃo Por editaL
Processo: 2020/507069. Pelo presente edital citaMos a senhora edi-
NaMar do socorro Batista Barros, cPf nº 393.504.442-91, para 
que compareça a este instituto, pessoalmente ou por mandatário com 
outorga de poderes de representação mediante procuração expressa e 
escrita, emitida conforme art. 16 do regulamento Geral do regime Pró-
prio de Previdência social do estado do Pará, no prazo de 30 dias, para: 
preenchimento completo de requerimento padrão de certidão de tempo 
de Contribuição-CTC constando período (DD/MM/AAAA), a finalidade e a 
destinação; número do Pis/PaseP; comprovante de residência atualizado 
em seu nome (se não possuir, deverá anexar uma declaração assinada do 
responsável); tendo em vista a emissão de carta a qual não obtivemos 
resposta. informamos que o não comparecimento no prazo acarretará o 
arquivamento do processo por falta de manifestação.
Belém, 07 de Junho de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGePrev

Protocolo: 811207
citaÇÃo Por editaL
Processo: 2020/1053430. Pelo presente edital citaMos a senhora 
raiMUNda de JesUs ferreira silva, cPf nº 228.529.052-72, para que 
compareça a este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outor-
ga de poderes de representação mediante procuração expressa e escrita, 
emitida conforme art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Pre-
vidência social do estado do Pará, no prazo de 30 dias, para: preenchimen-
to completo de requerimento padrão de certidão de tempo de contribui-
ção-CTC constando período (DD/MM/AAAA), a finalidade e a destinação; 
declaração de tempo de serviço e Histórico funcional; número do Pis/
PaseP; comprovante de residência atualizado em seu nome (se não pos-
suir, deverá anexar uma declaração assinada do responsável); tendo em 
vista a emissão de carta a qual não obtivemos resposta. informamos que o 
não comparecimento no prazo acarretará o arquivamento do processo por 
falta de manifestação.
Belém, 07 de Junho de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGePrev

Protocolo: 811212
1º editaL de coNVocaÇÃo
coNseLHo estadUaL do sisteMa de ProteÇÃo sociaL dos MiLitares
 o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará – 
iGePrev, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 25, inci-
so Xii e vii do regimento interno do iGePrev e o decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe de 30/06/2020 e,
considerando que o conselho estadual do sistema de Proteção social dos 
Militares é um órgão de deliberação colegiada, destinado a auxiliar e fisca-
lizar as atividades executadas no sistema de Proteção social dos Militares, 
cuja criação está prevista no artigo 1º da lei complementar nº 142, de 16 
de dezembro de 2021;
considerando que, conforme disposto no artigo 25 da lei complementar 
nº 142/2021, o conselho estadual do sistema de Proteção social dos Mi-
litares é constituído de 15 (quinze) membros titulares e seus respectivos 
suplentes, os quais reunir-se-ão uma vez por mês, ordinariamente, com a 
presença da maioria absoluta de seus conselheiros e deliberará por maioria 
simples;
considerando que o § 1º do artigo 25 da referida lei complementar dispõe 
que os membros do conselho estadual do sistema de Proteção social dos 
Militares deverão ter formação de nível superior;
considerando que o mandato dos membros do conselho estadual do sis-
tema de Proteção social dos Militares será de 02 (anos) anos, podendo ser 
reconduzidos uma única vez, por igual período;
resolve:
art. 1º. convocar as associações de Militares do estado do Pará a apre-
sentarem ao instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará, através 
de proposição escrita, lista contendo indicações de representantes hábeis 
a ocuparem as vagas de membro titular e suplente no conselho estadual 
do sistema de Proteção social dos Militares, as quais somente podem ser 
compostas por militares ativos e inativos.
art. 2º. o prazo para apresentação da lista, acima exposta, é de 15 (quinze) 
dias corridos a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado.
art. 3º. as associações de Militares do estado do Pará deverão estar legal-
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mente constituídas há pelo menos 05 (cinco) anos da data de publicação 
deste edital, e não podem possuir qualquer natureza sindical.
art. 4º. os integrantes do conselho estadual do sistema de Proteção social 
dos Militares, na qualidade de representantes dos militares, deverão contar 
com, no mínimo, 10 (dez) anos de efetivo serviço nas corporações.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Belém, 08 de junho de 2022.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do iGePrev

Protocolo: 811241

eXtrato de terMo aditiVo do coNtrato
contrato de convênio: 001/2017
Processo: 2016/285380
data da assinatura: 27/05/2022
vigência: 27/05/2022 por 180 (cento e oitenta) dias 
exercício: 2022 
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação excep-
cional do convênio n° 001/2017 por 180 (cento e oitenta) dias ou até que 
sobrevenha assinatura de novo convênio.
contratado: BaNco do estado do Pará, com sede na avenida Presiden-
te vargas n° 251, ceP: 66.010-000 Bairro comércio, Belém/Pa, inscrito 
no cNPJ/Mf sob o n°.04.913.711/0001-08, neste ato representado por, 
fraNcisco de soUsa salGado JÚNior e dallila alves de soUsa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iltoN GiUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do iGePrev

Protocolo: 811538

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria N° 357, de 08 de JUNHo de 2022
altera dispositivos da Portaria Nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, que 
trata do Boletim de Preços Mínimos de Mercado.
o secretário de estado da faZeNda, no uso de sua competência que 
lhe é conferida por lei e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 
do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação - icMs, aprovado pelo decreto nº 4.676, 
de 18 de junho de 2001,
resolve:
art. 1º o anexo Único da Portaria Nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“aGroPecUÁria
.............................

i aGrÍcoLas
..... ........................... ..... ..... ..... .....
i-30 feiJÃo colÔNia oU caUPi sc (60 kg)  2,50 3,00
..... ........................... ..... ..... ..... .....
iV Pescado

.............................
iv-3 acari kg  4,89 4,89
iv-4 arraia kg  3,43 3,43
..... ........................... ..... ..... ..... .....
iv-6 BaGre kg  6,75 6,75
iv-7 BaNdeirado kg  7,07 7,07
iv-8 BarBado kg  11,00 11,00
iv-9 BiJUPira kg  9,00 9,00
iv-10 BoNito kg  11,00 11,00
iv-11 BraNQUiNHa kg  6,00 6,00
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-13 caÇÃo kg  9,57 9,57
iv-14 caMarÃo reGioNal kg fresco 19,91 19,91
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-19 caMoriN kg  20,67 20,67
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-21 caNGata kg  2,50 2,50
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-26 cavala kg  11,00 11,00
iv-27 corviNa kg  10,48 10,48
iv-28 cUriMata kg  7,02 7,02
iv-29 doUrada kg  16,06 16,06
iv-30 eNcHova kg  14,00 14,00
iv-31 filHote kg  23,35 23,35

..... ........................... ..... ..... ..... .....
iv-34 Gó kg  11,50 11,50
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-38 GUriJUBa kg  16,18 16,18
iv-39 JaraQUi kg  7,50 7,50
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-44 MaPará (BaiXo aMaZoNas) kg  6,50 6,50
iv-45 MaPará (tocaNtiNs) kg  7,00 7,00
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-50 PacaMÃo kg  5,50 5,50
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-52 PeiXe Pedra kg  7,50 7,50
iv-53 Pescada aMarela kg  18,95 18,95
iv-54 Pescada BraNca kg  18,87 18,87
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-56 PiraMUtaBa kg  9,34 9,34
iv-58 PiraPeMa kg  3,95 3,95
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-62 PratiQUeira kg  9,72 9,72
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-64 sarda kg  9,30 9,30
iv-65 serra kg  10,69 10,69
iv-66 sUrUBiM kg  15,38 15,38
iv-67 taÍNHa kg  14,60 14,60
iv-68 taMBaQUi kg  10,93 10,93
iv-69 taMUatá kg  6,23 6,23
iv-70 tilaPia kg  11,00 11,00
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-73 tUcUNarÉ kg  16,95 16,95
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-76 UrUtiNGa oU UritiNGa kg  7,25 7,25
iv-77 XarÉU kg  5,33 5,33
..... ........................... ..... ..... ..... .....

iv-79 cioBa kg  23,55 23,55

art. 2º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
reNÉ de oliveira e soUsa JÚNior
secretário de estado da fazenda

Protocolo: 811043
Portaria Nº 1177 de 07 de JaNeiro de 2022.
o diretor de adMiNistraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria sefa nº 451, de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.e. nº 33.805, de 15/02/2019),
r e s o l v e:
art. 1º- desiGNar os servidores rosÂNGela socorro PeiXoto, identi-
ficação Funcional nº 3233588/3, Tecnica e JOSÉ ANTÔNIO CAMBRA GOU-
VEIA, Identidade Funcional n° 3156370/1 Técnico Administrativo e finan-
ças, ambos lotadas na cGal, para atuarem como fiscal e fiscal substituto, 
respectivamente, do 6° e 7° terMo aditivo ao coNtrato Nº 001/2019/
SEFA, firmado entre a SEFA e a Empresa OFFICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO 
de oBra eireli
art. 2º -  esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 811059
Portaria Nº 356, de 08 de JUNHo de 2022.
o secretário de estado da fazenda, no uso da competência que lhe é atri-
buída por lei, e;
coNsideraNdo os termos da Portaria n. 275/2020-sefa, de 27/03/2020, 
publicada no d.o.e. edição nº  34.165 de 01/04/2020, e do Memorando nº 
08/2022- cPad, datado de 07/06/2022, no qual a comissão Processante 
solicita a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos, e;
coNsideraNdo que este colegiado Processante até a presente fase, está 
coletando vários tipos de provas, tais como: depoimentos de servidores 
desta sefa e de terceiros, provas essas necessárias à formação da convic-
ção acerca dos fatos em apuração.
r e s o l v e:
ProrroGar de acordo com o caput do artigo 208, da lei estadual 5.810 de 
24/01/1994, por 60 (sessenta) dias, a partir de 09/06/2022, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante constituída através 
da Portaria Nº 275/2020-sefa, presidida pelo servidor dário sÉrGio 
DIAS GOMES, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional 
n. 5444900/2, com a convalidação dos atos já praticados.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se
GaBiNete do secretário de estado da faZeNda
eM, 08 / 06 / 2022.
rené de oliveira e sousa Júnior
secretário de estado da fazenda

Protocolo: 811073
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Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002391, de 01 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: aNa lidia silva soBriNHo.
cPf: 037.351.722-02.
Marca/Modelo: vW/virtUs seNse af.
cHassi: 9BWdl5BZ8lP007233.
Portaria Nº 2022330002390, de 01 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: BrUNo de castro carvalHo.
cPf: 633.941.622-53.
Marca/Modelo: toYota/etios sd XPlUs at.
cHassi: 9BrB29Bt1l2260214.
Portaria Nº 2022330002385, de 01 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: edsoN HiGiNo rodriGUes loBato.
cPf: 256.161.022-53.
Marca/Modelo: NissaN/KicKs active cvt.
cHassi: 94dfcaP15MB401053.
Portaria Nº 2022330002387, de 01 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: fraNcisco caXias de Melo Neto.
cPf: 056.344.822-91.
Marca/Modelo: JeeP/reNeGade 1.8 at.
cHassi: 98861110XKK232215.
Portaria Nº 2022330002386, de 01 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: GeNival riBeiro viaNa.
cPf: 458.441.192-15.
Marca/Modelo: JeeP/reNeGade 1.8 at.
cHassi: 98861110XMK354542.
Portaria Nº 2022330002392, de 01 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: KarYMe freitas carNeiro costa.
cPf: 016.454.972-24.
Marca/Modelo: NissaN/KicKs s drct cvt.
cHassi: 94dfcaP15lB204694.
Portaria Nº 2022330002388, de 01 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: leila MaUes oliveira HaNNa.
cPf: 727.904.822-68.
Marca/Modelo: JeeP/reNeGade 1.8 at.
cHassi: 98861110XKK242561.
Portaria Nº 2022330002389, de 01 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: rodriGo assUNcao vieira MoNteiro.
cPf: 027.941.172-38.
Marca/Modelo: reNaUlt/caPtUr life 16 a.
cHassi: 93YrHaMH7MJ439116.
Portaria Nº 2022330002396, de 02 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: Jose Pedro Garcia oliveira.
cPf: 057.493.012-49.
Marca/Modelo: fiat/sieNa esseNc 1.6 dl.
cHassi: 9Bd372134c4007111.
Portaria Nº 2022330002394, de 02 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: Jose WilsoN BraGa de Melo.
cPf: 145.839.502-25.
Marca/Modelo: HoNda/Hr-v eXl cvt.
cHassi: 93Hrv2870JZ206069.

Portaria Nº 2022330002393, de 02 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: MicHelli radi dias.
cPf: 083.185.046-90.
Marca/Modelo: HYUNdai/creta 16a attitU.
cHassi: 9BHGa811BKP124331.
Portaria Nº 2022330002395, de 02 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: Zildeia Barreto viaNa.
cPf: 718.554.242-15.
Marca/Modelo: NissaN/KicKs seNse cvt.
cHassi: 94dfcaP15NB110427.
Portaria Nº 2022330002397, de 03 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: aNa Perla GoMes correa.
cPf: 061.897.302-80.
Marca/Modelo: NissaN/KicKs seNse cvt.
cHassi: 94dfcaP15NB143229.
Portaria Nº 2022330002398, de 03 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: Joao victor BraGa do NasciMeNto.
cPf: 036.639.042-29.
Marca/Modelo: i/fiat croNos drive 1.3.
cHassi: 8aP359a1dKU036653.
Portaria Nº 2022330002403, de 06 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: aNa claUdia ferreira vieira soares.
cPf: 610.571.932-91.
Marca/Modelo: JeeP/reNeGade 1.8 at.
cHassi: 98861110XMK335208.
Portaria Nº 2022330002402, de 06 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: aNtoNiNo tertUliaNo de alMeida liNs.
cPf: 032.086.052-34.
Marca/Modelo: HoNda/Wr-v lX cvt.
cHassi: 93HGH8820MK209054.
Portaria Nº 2022330002404, de 06 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: aNtoNio adelMo freire Beserra.
cPf: 258.819.224-68.
Marca/Modelo: HYUNdai/creta 16a attitU.
cHassi: 9BHGa811BKP116046.
Portaria Nº 2022330002406, de 06 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: iraceMa BarBosa vaZ.
cPf: 396.389.952-20.
Marca/Modelo: vW/t cross seNse tsi ad.
cHassi: 9BWBH6Bf0l4096575.
Portaria Nº 2022330002399, de 06 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: JorGe celio fUrtado salGado.
cPf: 299.270.057-68.
Marca/Modelo: vW/t cross tsi ad.
cHassi: 9BWBH6Bf2l4005919.
Portaria Nº 2022330002401, de 06 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: loUrdes do socorro serra da silva.
cPf: 605.510.462-87.
Marca/Modelo: NissaN/versa 16sl cvt.
cHassi: 94dBcaN17KB111881.
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Portaria Nº 2022330002400, de 06 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: Maria HeleNa da silva cUNHa.
cPf: 158.091.372-53.
Marca/Modelo: HYUNdai/creta 16a attitU.
cHassi: 9BHGa811BlP155336.
Portaria Nº 2022330002405, de 06 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: Ulisses da silva MoNteiro.
cPf: 511.293.292-91.
Marca/Modelo: cHev/tracKer t a.
cHassi: 9BGeX76H0MB144033.
Portaria Nº 2022330002408, de 07 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: carMeM de alBUQUerQUe liMa cardoso.
cPf: 123.870.702-59.
Marca/Modelo: fiat/MoBi treKKiNG 1.0Mt.
cHassi: 9Bd341aBZPY811005.
Portaria Nº 2022330002407, de 07 de junho de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: JaMile Macedo dos saNtos.
cPf: 424.393.532-72.
Marca/Modelo: cHev/PrisMa 1.4at lt.
cHassi: 9BGKs69v0KG323569.
Portaria Nº 2022330002383, de 31 de maio de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: daNiellY de liMa soUZa.
cPf: 871.040.402-34.
Marca/Modelo: HoNda/fit PersoNal.
cHassi: 93HGK5830lZ101702.
Portaria Nº 2022330002384, de 31 de maio de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
Base leGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: elisaNGela dioMara PiMeNtel saNtos.
cPf: 619.536.012-00.
Marca/Modelo: i/fiat croNos drive 1.3.
cHassi: 8aP359a1dKU048753.

Protocolo: 811501

errata
.

GaBiNete do secretario
errata

a Portaria do secretario da FaZeNda nº 341/2022 de 6 de 
JUNHO DE 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 
34.998, de 7 de JULHo de 2022, PÁG. 16, No art. 3º:
onde se lê: “art. 1º [...]”
iii-4.3 carNe BoviNa traseira M2
iii-4.4 carNe BoviNa - PoNta de aGUlHa M2
leia-se: “art.1º [...]”
iii-4.3 carNe BoviNa traseira Kg
iii-4.4 carNe BoviNa - PoNta de aGUlHa Kg

Protocolo: 810961

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1169, 08 de JUNHo de 2022
o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da faZeNda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2022/713902-cecoMt-
Mercadorias eM trÂNsito.
resolve:
coNceder a servidora MarGarete GoMes Neves, assistente adminis-
trativo, Matricula nº 03247805/1, portadora do cPf nº 189.943.422-49, 
suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00(quatro mil reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GestÃo faZeNdária
33.90.30 - Material de coNsUMo: 4.000,00(quatro mil reais)
foNte de recUrsos: 0101 - recUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cecoMt-
Mercadorias eM trÂNsito, não subordinada ao processo normal de 
aplicação, referente ao mês de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser 
aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor administrativo, em exercício

Portaria Nº 1170, 08 de JUNHo de 2022
o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da fa-
ZeNda, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº2022/706078- cecoMt 
Portos e aeroPortos,
resolve:
coNceder ao (a) servidor (a) GeNY roliM da silva saNtos, cargo 
assistente administrativo, matrícula nº 3252310-1 portador do cPf nº 
288.596.692-00, suprimento de fundos no valor total de r$ 2.000,00 
(dois mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 – GestÃo faZeNdária
33.90.30 - Material de coNsUMo: r$ 2.000,00 (dois mil reais)
foNte de recUrsos: 0101- recUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cecoMt
-Portos e aeroPortos, não subordinadas ao processo normal de apli-
cação, referente ao mês de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser 
aplicados 30(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a Prestação de contas deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil após o 
período de aplicação.
anídio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 811244

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 1168 de 08 de junho de 2022 autorizar 3 diárias ao ser-
vidor aNtoNio edivaldo cHaves, nº 0504943102, Motorista faZeN-
dario, coord. eXec. de coNtrole Mercadoria eM traNs.de Por-
TOS E AEROPORTOS, com o objetivo de conduzir viatura oficial, no período 
de 08.06.2022 à 10.06.2022, no trecho Belém - vila do conde - Belém.
Portaria Nº1167 de 06 de maio de 2022 autorizar 3  diárias ao servidor 
aNtoNio edivaldo cHaves, nº 0504943102, Motorista faZeNdário, 
coord. eXec. de coNtrole Mercadoria eM traNs.de Portos e ae-
ROPORTOS, objetivo de conduzir veículo oficial, no período de 13.06.2022 
à 15.06.2022, no trecho Belém - vila do conde - Belém.

Protocolo: 811327

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

372022510000259-6 352022390000397 locafrios eireli 02.937.087/0001-53

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: 810849

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da secretaria de estado 
da fazenda faZ saBer ao autuado iMBra - locaÇÕes de MáQUiNas 
Pesadas ltda., cNPJ nº 11.120.831/0001-13, que o auto de infração 
e Notificação Fiscal nº 372020510000902-2 foi julgado IMPROCEDENTE, 
com recurso de ofício ao tribunal administrativo de recursos fazendários, 
na forma do art. 30 da lei 6.182/98.
Belém (Pa), 08 de junho de 2022.
 aNa Kátia NasciMeNto da PaZ sarMeNto
secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância

Protocolo: 810890

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000699 de 08/06/2022 - 
Proc n.º 102022730001241/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: odailson da silva Gomes – cPf: 781.951.012-91
Marca: cHev/tracKer t a lt 1.0 tipo: Pas/automóvel
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Portaria n.º202201000701 de 08/06/2022 - 
Proc n.º 002022730003668/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: valdeci Gomes da silva – cPf: 160.489.382-68
Marca: cHev/oNiX PlUs 10tMt lt1 tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204002961, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003809/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: saulo rogerio castro silva – cPf: 729.299.362-15
Marca/tipo/chassi
HoNda/citY eXl cvt/Pas/automovel/93HGM6690lZ105300
Portaria n.º202204002963, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003800/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: rodolfo cardoso Gerhardt – cPf: 306.026.882-72
Marca/tipo/chassi
vW/voYaGe 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U1Kt083606
Portaria n.º202204002965, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003799/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: João casemiro de souza rodrigues – cPf: 159.453.082-34
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd Plt15 at/Pas/automovel/9BrB29Bt9K2220459
Portaria n.º202204002967, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003796/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: edson carlos linhares – cPf: 660.274.977-34
Marca/tipo/chassi
cHev/oNiX JoY/Pas/automovel/9BGKl48U0lB186444
Portaria n.º202204002969, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003672/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: rogerio claudio fernandes cabral – cPf: 750.054.842-72
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 10Mt JoYe/Pas/automovel/9BGKl69U0JG108479
Portaria n.º202204002971, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 22022730001320/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: valdeane Gomes da costa – cPf: 640.056.582-53
Marca/tipo/chassi
cHev/oNiX PlUs 10tMt ltZ/Pas/automovel/9BGeN69H0lG261605
Portaria n.º202204002973, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 132022730000976/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: daniel Medina Porto – cPf: 479.533.907-44
Marca/tipo/chassi
cHev/oNiX PlUs 10tMt ltZ/Pas/automovel/9BGeN69H0lG230561
Portaria n.º202204002975, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003758/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: selma Gomes victor – cPf: 303.323.892-00
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69X0cB322591
Portaria n.º202204002977, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 122022730000669/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 sampaio de araujo – cPf: 258.080.602-49
Marca/tipo/chassi
cHev/oNiX PlUs 10tat Pr2/Pas/automovel/9BGeY69H0lG220439
Portaria n.º202204002979, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003755/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: fredson andrade de lima – cPf: 570.514.292-72
Marca/tipo/chassi
toYota/Yaris sd XlPlUsat/Pas/automovel/9BrBc9f37K8066645
Portaria n.º202204002981, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003752/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: edivaldo Pinheiro sodré – cPf: 585.036.412-91
Marca/tipo/chassi
toYota/Yaris sd Xl 15 at/Pas/automovel/9BrBc9f31K8068181
Portaria n.º202204002983, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003776/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 sardinha – cPf: 014.528.942-72
Marca/tipo/chassi
reNaUlt/loGaN eXPr 1016v/Pas/automovel/93Y4srd04GJ432587

Portaria n.º202204002985, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 122022730000703/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: lucivaldo Bruno do Nascimento – cPf: 639.489.072-34
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla Xei 20/Pas/automovel/9BrB33BeXN2072046
Portaria n.º202204002987, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003772/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: Heliane cristina de souza ferreira – cPf: 757.356.102-44
Marca/tipo/chassi
fiat/Palio fire WaY/Pas/automovel/9Bd17144ZG7547887
Portaria n.º202204002989, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003789/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 Barros de souza – cPf: 402.274.642-49
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/oNiX 1.0Mt lt/Pas/automovel/9BGKs48G0GG197077
Portaria n.º202204002991, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003692/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos augusto dos reis santos – cPf: 101.870.748-44
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd Xs 15 at/Pas/automovel/9BrB29Bt7H2131398
Portaria n.º202204002993, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003458/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 Benedito Melo – cPf: 157.727.642-68
Marca/tipo/chassi
fiat/Palio fire ecoNoMY/Pas/automovel/9Bd17164lc5753131
Portaria n.º202204002995, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003761/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: roberto ribeiro da silva – cPf: 062.064.412-53
Marca/tipo/chassi
vW/voYaGe MPi/Pas/automovel/9BWdG45U0Pt007450
Portaria n.º202204002997, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003764/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos sergio castro Mendes – cPf: 100.997.352-53
Marca/tipo/chassi
i/HoNda citY lX fleX/Pas/automovel/8c3GM2620d1410487
Portaria n.º202204002999, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 82022730000660/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 rozinaldo franca de lima – cPf: 526.057.792-20
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drive 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dMU140942
Portaria n.º202204003001, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003770/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: izaias costa Quaresma – cPf: 301.534.502-82
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4Mt lt/Pas/automovel/9BGKs69v0KG248829

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204002960, de 08/06/2022 - 
Proc n.º 0020227300037540/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revoga-
ção decorrente de transferência de propriedade de veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qdv6g45
interessado: Walber furtado Moraes – cPf: 671.231.202-72
Marca/tipo/chassi
cHev/sPiN 1.8l Mt ltZ/Pas/automovel/9BGJc7520JB125060

Protocolo: 811178
iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 009, de 08 de JUNHo de 2022
Estabelece procedimentos com relação aos estoques dos produtos que especifica.
o secretário de estado da faZeNda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, e considerando o disposto no art. 641-a e no § 2º 
do art. 107 do anexo i, ambos do regulamento do imposto sobre opera-
ções relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMs, 
aprovado pelo decreto n°. 4.676, de 18 de junho de 2001,
resolve:
art. 1º o estabelecimento que adquirir, até 30 de junho de 2022, os pro-
dutos acrescidos ao apêndice i do anexo i e ao anexo Xiii - Mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária nas operações internas, do 
regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de serviços de transporte interestadual e in-
termunicipal e de comunicação - icMs, aprovado pelo decreto n°. 4.676, 
de 18 de junho de 2001, pelo decreto nº 2.401, de 1º de junho de 2022, 
sem retenção na fonte ou antecipação do icMs, deverão relacionar, discri-
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minadamente, os estoques dos produtos, valorizados ao custo de aquisição 
mais recente, e adotarão as seguintes providências:
i - adicionar ao valor total da relação dos produtos os percentuais previstos 
nos respectivos itens do apêndice i do anexo i e do anexo Xiii - Mercado-
rias sujeitas ao regime de substituição tributária nas operações internas 
do ricMs-Pa, para a operação, aplicando sobre o montante assim formado 
a alíquota incidente sobre o produto;
II - deduzir, do valor de que trata o inciso I, o valor do crédito fiscal, se houver;
iii - remeter à coordenação executiva regional ou especial de adminis-
tração tributária e Não tributária a que estiver vinculado, até 30 (trinta) 
dias, contados da data de publicação desta instrução Normativa, cópia da 
relação de que trata o caput deste artigo;
iv - escriturar os produtos arrolados no livro registro de inventário, com 
a observação “levantamento de estoque conforme disposto na instrução 
Normativa nº XXX, de XX de junho de 2022”.
art. 2º o recolhimento do imposto resultante do levantamento do estoque, 
apurado na forma dos incisos i e ii do art. 1º desta instrução Normativa, 
poderá ser efetuado em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, 
nos seguintes prazos:
i - 1ª parcela, até 11 de julho de 2022;
ii - 2ª parcela, até 10 de agosto de 2022.
iii – 3ª parcela, até 12 de setembro de 2022;
iv – 4ª parcela, até 10 de outubro de 2022;
v – 5ª parcela, até 10 de novembro de 2022;
vi – 6ª parcela, até 12 de dezembro de 2022;
vii – 7ª parcela, até 10 de janeiro de 2023;
viii – 8ª parcela, até 10 de fevereiro de 2023;
XX – 9ª parcela, até 10 de março de 2023;
X – 10ª parcela, até 10 de abril de 2023.
art. 3º esta instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação 
no Diário Oficial do Estado.
rene de oliveira e sousa Junior
secretário de estado da fazenda

Protocolo: 810919
triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a secretaria Geral torna público a data de julgamento dos recursos abaixo, 
a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
sefa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNteNte de JULGaMeNto
em 14/06/2022, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 14362, aiNf nº 
022015510001825-4, contribuinte triÂNGUlo coMÉrcio de arMari-
NHo ltda, insc. estadual nº 15345606-0, advogado: aNtÔNio lÚcio 
MartiN de Mello, oaB/Pa-3194,
em 14/06/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 14364, aiNf nº 
022015510001825-4, contribuinte triÂNGUlo coMÉrcio de arMari-
NHo ltda, insc. estadual nº 15345606-0, advogado: aNtÔNio lÚcio 
MartiN de Mello, oaB/Pa-3194,
em 14/06/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 19566, aiNf nº 
012021510000336-6, contribuinte MercaNtil Porto da PalHa ltda, 
insc. estadual nº. 15139545-4
em 14/06/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 19670, aiNf nº 
012019510001226-0, contribuinte sUPerMercado estrela dalva ei-
reli, insc. estadual nº. 15152368-1

Protocolo: 811011

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0484 de 07 de JUNHo de 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição estadual, 
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/709540.
r e s o l v e:
desiGNar, a servidora leidilUci ferreira Brito, matrícula nº 
212078/5, cedida da Prefeitura Municipal de castanhal/Pa, para ocupar a 
fUNÇÃo de aGeNte PÚBlico de coNtrole iNterNo.
Portaria coLetiVa N° 0485 de 07 de JUNHo de 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição 
estadual,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/709715.
r e s o l v e:
i - desiGNar, a servidora aNa lÚcia soUZa da silva, matrícula nº 55207946/1, 
para ocupar a fUNÇÃo de aGeNte PÚBlico de coNtrole iNterNo.
ii - desiGNar, o servidor sÉrGio GUilHerMe NasciMeNto da silva, 
matrícula nº 5942052/2, para ocupar a fUNÇÃo de aGeNte PÚBlico de 
coNtrole iNterNo.
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: 811492

coNtrato
.

coNtrato Nº 044/2022
Processo nº 2022/252475
oBJeto: o contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de infor-
mática, para atender á secretaria de saÚde PÚBlica, como intuito de 
suprir as necessidades dos setores bem como proporcionar o bom anda-
mento dos serviços.
data da assinatura: 08/06/2022
vigência: 08/06/2022 à 07/06/2023
valor total: r$637.200,00
dotação orçamentária: 8338 / 8288, elemento de despesa: 449052 e fon-
te de recurso: 0103; 0303;0101;0301;0149 e 0349.
contratada: toriNo iNforMática ltda
eNdereÇo: rUa rita de carvalHo MoNteiro 120-retiro sÃo JoÃo 
de sorocaBa-sP
ordenador de despesa: ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros 
- secretario adjunto de Gestão administrativa, Portaria Nº 335 de 03 de 
julho de 2020.

Protocolo: 811506

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

7º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 006/sesPa/2020
Processo: 2022/405126
Objeto: O presente instrumento tem por objeto Retificar a Cláusula Oitava, 
item 8.2.1 do contrato de Gestão, excluindo qualquer referência de valor 
relativo ao repasse da parte correspondente aos servidores cedidos, e re-
visar o valor mensal do contrato de Gestão. implicando em incorporação 
de r$ 1.355.018,88 (um milhão trezentos e cinquenta e cinco mil, dezoito 
reais oitenta e oito centavos) ao valor mensal de custeio, visando a recom-
posição da força de trabalho no Hospital perdida com servidores públicos 
estaduais não mais utilizados no Hrt por conta de remanejamento, demis-
são, aposentadoria, dentre outros (itens 7.3.2 e 7.3.2.1 do edital de sele-
ção nº 01 de 19 de fevereiro de 2020). o novo valor mensal do contrato de 
Gestão será de r$ 8.285.345,23 (oito milhões duzentos e oitenta e cinco 
mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos).
data de assinatura: 08/06/2022
dotação orçamentária: 8877 elemento de despesa: 335085;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/030
contratado: iNstitUto diretriZes
end.: avenida amazonidas s/nº vila Permanente ceP 68.455-664 tucuruí-Pa.
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de Barros-
secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 811057
3° terMo aditiVo ao coNtrato N.º 32/2021
Processo nº 2022/153432
oBJeto: o Presente termo aditivo tem como objeto a repactuação dos 
preços do Contrato firmado entre as partes, decorrente da homologação 
da convenção coletiva de trabalho 2022/2023, registrada no MPe: Pa 
0000017/2022
data da assinatura: 08/06/2022
valor total anual: r$900.808,20
dotação orçamentária: 8338 / 8288, elemento de despesa: 339037 e fon-
te de recurso: 0103006361.
contratada: c&s viGilaNcia e seGUraNÇa PatriMoNial ltda
eNdereÇo: alameda Moreira da costa, nº 14, bloco B, bairro são braz
ordenador de despesa: ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros - se-
cretario adjunto de Gestão administrativa, Portaria 335 de 03 de julho de 2020.

Protocolo: 811524

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 011/sesPa/2022
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/sesPa, que opinou pelo 
prosseguimento, HoMoloGo o Pregão eletrônico nº 011/sesPa/2022, no 
valor total de r$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).
OBJETO: Aquisição de material gráfico (Carteira de Vacinação e Adesivo 
“aQUi teM vaciNa”, para atender necessidades da divisão de imuniza-
ções/dvs/sesPa e no registro da aplicação das doses (1, 2 e reforço) da 
campanha de vacinação contra a covid-19, atendendo assim as necessi-
dades do Programa de imunizações no estado do Pará.
eMPresas veNcedoras:
1. l c iNdÚstria Gráfica e editora ltda, cNPJ Nº 04.755.218/0001-
07, foi a vencedora do item 01 pelo critério de menor preço, no valor total 
de r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
1. editora e Gráfica iMPriMe ltda, cNPJ Nº 41.258.385/0001-79, foi 
a vencedora do item 02 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
21.000,00 (vinte e um mil reais).
valor total do Pregão eletrônico nº 011/sesPa/2022: r$ 46.000,00 (qua-
renta e seis mil reais).
Belém (Pa), 07 de junho de 2022.
ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros
secretário adjunto de Gestão administrativa/sesPa.

Protocolo: 810910
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oUtras MatÉrias
.

Nota tÉcNica Nº 03/2022-deaF
distribuição do medicamento BaricitiNiBe doado pelo Ministério da saú-
de para tratamento de pacientes adultos com covid-19 hospitalizados
considerando que a sesPa, através do departamento estadual de assis-
tência farmacêutica – deaf, é responsável pela gestão, normatização e 
distribuição do atendimento dos medicamentos doados para tratamento 
do covid-19.
considerando o relatório de recomendação da coNitec, publicado em 30 
de março de 2022, sobre o uso do medicamento BaricitiNiBe para trata-
mento de pacientes adultos com covid-19 hospitalizados que necessitam 
de oxigênio por máscara ou cateter nasal, ou que necessitam de alto fluxo 
de oxigênio ou ventilação não invasiva.
considerando a Nota iNforMativa Nº 6/2022-daf/sctie/Ms, que orien-
ta sobre a doação do medicamento BaricitiNiBe 4 MG coMPriMido para o 
tratamento de pacientes adultos com covid-19 hospitalizados que necessitam 
de oxigênio por máscara ou cateter nasal, ou que necessitam de alto fluxo de 
oxigênio ou ventilação não invasiva, às secretarias estaduais de saúde.
considerando a doação recebida pelo estado do Pará deste medicamento 
para atendimento preferencialmente aos hospitais de natureza jurídica de 
direito público.
considerando a orientação recebida nesta nota:
“o medicamento disponibilizado pelo Ministério da saúde deverá ser utili-
zado exclusivamente para o tratamento de pacientes adultos com covid-19 
hospitalizados que necessitam de oxigênio por máscara ou cateter nasal, 
ou que necessitam de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva, 
conforme Portaria sctie/Ms nº 34, de 31 de março de 2022.”
considerando que esta doação ocorrerá para que as instituições organizem 
seus processos aquisitivos e possam ofertar o medicamento na lógica usual 
da assistência hospitalar.
considerando que o tratamento recomendado pela coNitec via oral é de 4 
MG uma vez ao dia durante 14 dias ou até a alta hospitalar, o que ocorrer 
primeiro.
informamos que a o deaf/sesPa irá disponibilizar o medicamento Bari-
citiNiBe aos centros regionais de saúde - crs para atendimento à rede 
hospitalar estadual, conforme critérios abaixo:
1. só serão atendidos hospitais de natureza jurídica de direito público (hos-
pitais públicos, incluindo os gerenciados por os).
2. Para início dos atendimentos, cada crs poderá solicitar estoque inicial 
de até 10 tratamentos (150 comprimidos, considerando a embalagem).
3. os medicamentos deverão ser solicitados aos crs pelas instituições 
conforme formulário no anexo
4. os hospitais dos crs 1 e 7 poderão receber o medicamento diretamente 
no centro de distribuição da sesPa, contudo, o pedido ainda deverá ser 
encaminhado normalmente via e-mail ao crs respectivo, que irá lançar o 
pedido no sistema, informar no e-mail sespacovid19@gmail.com e aguar-
dar liberação por parte do deaf.
5. os crs devem solicitar o envio do medicamento ao deaf, através do 
e-mail sespacovid19@gmail.com com o formulário do anexo ii. após, re-
ceberão nº do pedido atendido para acompanhamento.
6. considerando a apresentação, deverão ser atendidos 30 comprimidos 
para cada 02 pacientes informados, por instituição, enquanto houver
7. Não serão atendidos pedidos com dados incompletos.
tatiana forte chaves Gurjão
diretora departamento estadual de assistência farmacêutica
secretaria de saúde do estado do Pará
aNeXo i
solicitação de BaricitiNiBe - Hospital ao centro regional de saúde – crs
crs de vinculação:
Hospital solicitante (razão social):
cNPJ:
endereço completo:
Nº de leitos*:
*somente com atendimento a pacientes adultos com covid-19 hospitali-
zados que necessitam de oxigênio por máscara ou cateter nasal, ou que 
necessitam de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva.
total de tratamentos solicitados:
total de pacientes a serem atendidos**:
**anexar ao pedido cópia do teste positivo para covid-19 (com data) e 
prescrição médica de cada paciente.
estoque atual do medicamento BaricitiNiBe 4 MG coMPriMido: res-
ponsável pela informação:
telefone do responsável pela informação: e-mail do responsável pela infor-
mação: data do pedido:
assinatura e carimbo do responsável pela informação
aNeXo ii
solicitação de BaricitiNiBe - centro regional de saúde – crs ao deaf
( ) Pedido iNicial  ( ) ressUPriMeNto
crs solicitante:
total de comprimidos solicitado:
total de tratamentos solicitados pelos hospitais:
total de hospitais públicos a serem atendidos:
total de pacientes a serem atendidos:
estoque atual do medicamento BaricitiNiBe 4 MG coMPriMido:
responsável pela informação:
telefone do responsável pela informação: e-mail do responsável pela infor-
mação: data do pedido:
assinatura e carimbo do responsável pela informação

Protocolo: 811147

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o laBoratório ceNtral do estado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade PreGÃo eletrÔNico 
08/2022, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de Meio de cultura para atender as necessidades deste laceN-Pa
data da aBertUra: 22/06/2022.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UasG: 926007
eNtreGas do edital: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
resPoNsável Pelo certaMe: siMoNe serrao rodriGUes – Pregoei-
ra-laceN-Pa

Protocolo: 811335

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico
Número/ano: 16/2022
Processo n°/ano: 2021/1302049
objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para aquisição anual material para laboratório para atender as necessidades 
das unidades: Ure diPe, UreMia e Ure Marcelo cÂNdia, Ure P.varGas 
(setor derMatoloGia) unidades de abrangência do 1ºcrs/sesPa.
entrega do edital: WWW.coMPrasGoverNaMeNtais.Gov.Br
observação: dÚvidas e esclareciMeNtos atraves do e-Mail: lici-
tacao1crs@oUtlooK.coM
responsável pelo certame: dUcival da silva Brito
local de abertura: WWW.coMPrasGoverNaMeNtais.Gov.Br
data da sessão: dia 23 de junho de 2022
Horário: 09:00 (Horário de Brasília)
orçamento
ProJ eto/ ati vi dade: 908288
foNte ( recurso federal): 0132000000
NatUreZa  da  desPesa: 339030
ordenador: Marco aNtoNio rodriGUes NorMaNdo
diretor 1º crs/sesPa

Protocolo: 811465

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo doe Nº 35.000, PÁG. 50, de 
08/06/2022, Protocolo: 810731
Portaria Nº 007 de 06 de JUNHo de 2022
onde se lê:
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;
Leia-se:
coNsideraNdo os termos do decreto estadual nº 870, de 04 de outubro de 
2013, o contrato nº 009/2022 e os autos do Processo nº 2022/103682 e anexos;

Protocolo: 811418

.

.

diÁria
.

Portarias Nº de 623 diÁrias de 08/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Participar de oficina de planejamento das ações sobre o trabalho 
infantil do cerest.
origem: castanhal –Pa.
destinos: Belém  / Período: 08 a 09 /06/2022
servidor: Marilda silva oliveira cargo: assist. social cPf- 254.451.202.44 
mat. 57194884/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 810863
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

errata
.

errata
errata da Portaria de diÁrias Nº 112/2022, PUBLicaÇÃo Nº 806405, 
PUBLicada No doe Nº 34.990, de 01 de JUNHo de 2022, PG. 79.
oNde se LÊ: PerÍodo: 08 a 10/06/2022
Leia-se: PerÍodo: 13 a 15/06/2022
ordeNador: Maria lUcileNe riBeiro das cHaGas

Protocolo: 811466
errata

errata da Portaria de diÁrias Nº 113/2022, PUBLicaÇÃo Nº 806400, 
PUBLicada No doe Nº 34.990, de 01 de JUNHo de 2022, PG. 79.
oNde se LÊ: PerÍodo: 08 a 10/06/2022
Leia-se: PerÍodo: 13 a 15/06/2022
ordeNador: Maria lUcileNe riBeiro das cHaGas

Protocolo: 811471

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 049 de 08 de JUNHo de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde / sesPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11.2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r e s o l v e :
coNceder, de acordo com o art. 98 da lei  5.810/24.01.94, a servido-
ra Maria do rosário de fátima teixeira do amaral, cargo: odontóloga, 
GeP: -  estatutário Não estável – classe, lotada no 7º centro regional 
de saúde, licença Prêmio, correspondente ao triênio de 04/04/1988 a 
03/04/1991 e
aUtoriZar, que a servidora goze (01) mês de licença Prêmio, no  período 
de 11/07/2022 a 09/08/2022, no total de 30 (trinta) dias. Matrícula nº 
3155072/1.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
valdiNei silva teiXeira JUNior
diretor do 7º centro regional de saúde

Protocolo: 811332

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 234 de 08 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
adriaNa dUarte cUNHa – aGeNte adMiNistrativo – Mat. 54191342/1
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: 810949

.

.

diÁria
.

Portaria N° 235 de 08 de Junho de 2022
NÚMero de diárias: 5 diárias e meia valor: r$ 1.305,59
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGeM: 7º crs, destiNo: saNta crUZ do ararÍ
PerÍodo: de 27/06/2022 a 02/07/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54191342 / adriaNa dUarte cUNHa / 424.358.032-49
oBJetivo: ação tem como objetivo apoio a implementação de ações de 
vigilância em saúde, tratamento coletivo e educação em saúde para as 
Geo-helmintiases e esquistossomoses.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teiXeira JÚNior

Protocolo: 810981

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

errata
.

errata de diÁria.
Portaria Nº128 de 26 de Abril de 2022. Publicado no Diário Oficial 
n° Nº 34.963 de 09 de Maio de 2022. Protocolo: 794773.
servidor:
edinaldo de souza alves
onde se lê.
Período: 14/05/2022 a 17/05/2022 / N° de diárias: 3,5 (três diárias e meia)
Leia-se.
Período: 10/05/2022 a 13/05/2022 / N° de diárias: 3,5 (três diárias e meia)
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
aline Nair liberal cunha.
diretora do 9° ceNtro reGioNal de saÚde

Protocolo: 810922
errata de diÁria.
Portaria Nº129 de 26 de Abril de 2022. Publicado no Diário Oficial 
n° Nº 34.963 de 09 de Maio de 2022. Protocolo: 794778.
servidor:
edinaldo de souza alves
onde se lê.
Período: 28/05/2022 a 31/05/2022 / N° de diárias: 3,5 (três diárias e meia)
Leia-se.
Período: 23/05/2022 a 26/05/2022 / N° de diárias: 3,5 (três diárias e meia)
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
aline Nair liberal cunha.
diretora do 9° ceNtro reGioNal de saÚde

Protocolo: 810923

.

.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº173 de 06 de Junho de 2022
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMBro de 1994.
objetivo: realizar monitoramento nos serviços (Hospital Municipal, cta/
SAE, UBSs, SEMSA) que recebem Teste Rápido de HIV, Sífilis, Hepatite B 
e c e na oportunidade reinstalação do si-cta, monitoramento do sicloM 
gerencial e outros serviços que se fizerem necessários.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 27/06/2022 a 02/07/2021  N° de diária: 5 ½  (cinco 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: 811083

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria n° 0286/2022, de 06/06/2022
Portaria individual
objetivo: Participar do 2º encontro estadual dos serviços de atendimento 
especializados (sae) as Hepatites virais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
servidor: 5753082-1/ fraNceMarY GoMes da silva (Nutricionista) / 3,5 
diárias (completa) de 03/07/2022 a 06/07/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 810878

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 134 de 31 de Maio 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: Participar de um Curso Gestão de Conflitos em Serviço Públicos
MUNiciPio: MaraBá/ Belém
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Periodo: 05 a 11/06/2022
(6/5 seis diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
MarcileNe rodriGUes vieira agente de saúde Publica 5182301/1

ordenadora de despesa
11º. crs – Marabá

Protocolo: 811029
Portaria Nº 137 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: participar de 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
raiMUNda rocHa ferreira agente de artes Pratica. 54192850/1

ordenadora de despesa
11º. crs – Marabá

Protocolo: 810877
Portaria Nº 125 de 24 de Maio 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: Participar do curso de qualificação Regime Jurídico Único oferta-
do pela escola Governança Pública do estado do Pará eGPa
MUNiciPio: MaraBá/ Belém
Periodo: 05 a 11/06/2022
(6/5 seis diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
WevertoN GUteMBerGUe araUJo liMa agente de artes Pratica 57209274/1

ordenadora de despesa
11º. crs – Marabá

Protocolo: 810871
Portaria Nº 578619 de 23 de Maio 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: realizar palestra na Xiii conferencia Municipal de saúde
MUNiciPio: MaraBá/ Piçarra
 Periodo: 26 a 27/05/2022
(1/5 Uma diária e meia)

serVidor carGo MatricULa
fraNcisco saraiva Pereira Nutricionista 57197525-1

ordenadora de despesa
11º. crs – Marabá

Protocolo: 810828

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 316 de 08 de Junho de 2022
Nome: edilson Gonçalves Gomes.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 0504709.
cPf: 234.700.202-30.
Nome: José Wilson da silva santos.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504294.
cPf: 176.821.182-53.
Período: 13 a 17.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte.
objetivo: realizar supervisão nas ações de controle da malária no municí-
pio de cumaru do Norte nas Udt das aldeias ladeira e Gorotire.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 810873
Portaria nº 312 de 06  de Junho de 2022.
Nome: laudelina de Jesus Brito
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: colaborador eventual.
cPf: 372.397.402-34.
Período: 27.06 a 03.07.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia-Pá
destino: são felix do Xingu, ourilândia do Norte, tucumã, água azul do 
Norte, sapucaia e Xinguara.

objetivo: capacitação em taxonomia, epidemiologia e instalação de Pit 
em dcHa (doença de chagas aguda).
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.
rePUBlicado Por ter saido iNcorreto No doe Nº34.998 de 
07/06/2022.

Protocolo: 810986

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 317 de 08 de Junho de 2022.
t. s. efeito a Portaria Nº 309 de 03 de Junho de 2022.
Nome: valéria cristine Batista de oliveira
cargo: colaborador eventual
cPf 039.593.372-21
Período: 13 a 17.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Xinguara, água azul do Norte e ourilândia do Norte
objetivo: acompanhar servidor que irá realizar distribuição de Material de 
consumo e Limpeza para os Profissionais de Saúde que atuam no combate 
as endemias nos municípios de nossa jurisdição
ordenado de despesa: Jucirema de souza Gomes

Protocolo: 810956

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 008/2019-HoL
data assinatura: 08/06/2022
Processo nº: 2022/331415
Justificativa: Mudança de SEDE e CNPJ DA CONTRATANTE conforme se-
gue: endereço – rodovia fernão dias, s/N - KM 947.4 GalPao cd4 Mo-
dUlo B – Bairro: dos Pires – extrema/MG – ceP.: 37.640-000 e cNPJ: 
58.295.213/0023-83.
ivete GadelHa vaZ
diretora Geral

Protocolo: 811037

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 052/2022 - irP
Processo nº 2021/698.256
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNto de coNtrole esPecial e 
MedicaMeNtos aNtiMicroBiaNos
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
cM HosPitalar s.a.: r$ 24.537,60
costa caMarGo coMercio de ProdUtos HosPitalares ltda: r$ 
126.600,00
cristália ProdUtos QUÍMicos farMacÊUticos ltda: r$ 28.104,00
valor total da licitação: r$ 179.241,60
Belém, 03 de junho de 2022
diretora Geral: ivete GadelHa vaZ

Protocolo: 810958

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 446/2022 – daF/HoL.
o diretor de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, do HosPital oPHir loYo-
la, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 27/07/2020, publica-
do no doe n° 34.294 de
28/07/2020.
coNsideraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/353283 de 
24/03/2022.
r e s o l v e:
reMaNeJar a partir de 28/03/2022 a servidora JosileNe aMador da 
silva Melo, técnico em
radiologia, matrícula n° 57215199/1, pertencente ao Quadro de Pessoal 
ativo do Hospital ophir loyola –
Hol, da divisão de Medicina Nuclear para a divisão de diagnóstico Por 
imagem - ddi, deste Hospital.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se e cUMPra-se
Hospital ophir loyola.
em, 07 de junho de 2022.
fernando Nilson velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 811522
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

errata
.

errata eXtrato da ata
NUMero da PUBLicaÇÃo:  35.000
Protocolo: 810508
onde se lê:

2

saco eM PoliProPileNo traNsPa-
reNte, cristal, resisteNte,alta 
deNsidade, GraMatUra de 0,03 
Micras, caPacidade Para500G, 

Pacote coM 100 UNidades

araKeN Plásticos 
araKeN ltda 1500 r$ 1,87 r$ 28.050,00

Leia-se:

2

saco eM PoliProPileNo traNsPa-
reNte, cristal, resisteNte,alta 
deNsidade, GraMatUra de 0,03 
Micras, caPacidade Para500G, 

Pacote coM 100 UNidades

araKeN Plásticos 
araKeN ltda 15.000 r$ 1,87 r$ 28.050,00

Protocolo: 811368

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº122/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão eletrônico srP nº 012/2022 - 
fscMP, Processo nº 2022/16912, homologado, em 18/05/2022.
oBJeto: Pregão, na forma eletrônica, para srP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUisiÇÃo de ProdUtos de NUtriÇÃo eNteral”, para suprir 
a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 30/05/2022 a 
30/05/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
eNcarte:

JN raMos coMÉrcio de aLiMeNtos Ltda, com sede em Belém/Pa, na rua oliveira Belo nº 807, Bair-
ro Umarizal, ceP: 66050-380, telefone: (91) 3115-7864 / 98869-2721, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 

34.672.556/0001-46, e-mail: licitacao.jn@outlook.com

item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor 
unitário

Valor 
total

12
Módulo de carboidratos complexos (maltodextrina/políme-
rosdeglicose). Lata de 400G até 450G. Favor especifica-

ra apresentação do produto oferecido na proposta.

carBocH
Prodiet NU-

triÇÃo cliNica 
ltda

36 r$ 20,34 r$ 
732,24

ordeNador resPoNsável: dr. BrUNo MeNdes carMoNa
Protocolo: 811027

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº121/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão eletrônico srP nº 012/2022 - 
fscMP, Processo nº 2022/16912, homologado, em 18/05/2022.
oBJeto: Pregão, na forma eletrônica, para srP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUisiÇÃo de ProdUtos de NUtriÇÃo eNteral”, para suprir 
a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 30/05/2022 a 
30/05/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
eNcarte:

NUtriVitta HosPitaLar eireLi, com sede em santa isabel/Pa, na av.Francisco amâncio nº 1433, Bair-
ro triângulo, ceP: 68.790-000, telefone: (91) 98148-3564, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 31.509.020/0001-

16, e-mail: nutrivittahospitalar@gmail.com

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

2

dieta enteral, nutricionalmente 
completa, polimérica, para crianças 
a partir de 01 ano, hipercalórica, a 
partir de 1,3 cal/ml, normoprotei-
co. Com fibras. Isenta de lactose 
e glutén. com osmolaridade até 

500m osm/Kg. em sistema fechado 
com no mínimo de 500ml com 

conexão universal para equipo para 
soluções enterais.

Nutrini energy - 
danone

Holanda - Nutricia
1.800 r$ 37,99 r$ 68.382,00

7

dieta enteral, nutricionalmente 
completa, polimérica, hipercalórica 

(1.5 cal/ml), hiperprotéica a partir de 
75g de proteínas por litro ou a partir 

de 20% do valor calórico total), 
isenta de sacarose, lactose e gluten. 
osmolalidade até 550 mosm/Kg de 
água. em sistema fechado com no 
mínimo de 1000ml com conexão 

universal para equipo para soluções 
enterais.

Nutrison Protein Plus 
energy 1.5 - danone
Holanda – Nutricia

1.200 r$ 33,19 r$ 39.828,00

11

Módulo de fibras dietéticas solúveis 
e microorganismos funcionais, 

simbiótico, com frutooligossacarídeos 
e lactobacilos, apresentação em 

sachê que garanta as propriedades 
do produto. sachê 2G.

Humalin Solfiber
Brasil - HilÊ iNdÚs-
tria de aliMeNtos 

ltda

700 r$ 3,09 r$ 2.163,00

16

suplemento alimentar líquido, nutri-
cionalmente completo, hipercalórico 

( a partir de 1,5 Kcal/ml),hiper-
proteica (a partir de 20% do valor 
calórico total) . isenta de lactose e 

glúten. sabor baunilha e/ou morango 
para terapia nutricional oral com 

no mínimo 200ml.

Nutridrink Protein - 
danone

Holanda – Nutricia
2.800 r$ 12,87 r$ 36.036,00

valor total r$ 146.409,00

ordeNador resPoNsável: dr. BrUNo MeNdes carMoNa
Protocolo: 810963

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº120/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão eletrônico srP nº 012/2022 - 
fscMP, Processo nº 2022/16912, homologado, em 18/05/2022.
oBJeto: Pregão, na forma eletrônica, para srP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUisiÇÃo de ProdUtos de NUtriÇÃo eNteral”, para suprir 
a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 30/05/2022 a 
30/05/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
eNcarte:

distriBUidora HosPitaLar raMos e MeNdoNÇa Ltda, com sede em castanhal/Pa, na trav. Floriano 
Peixoto nº 4170, Bairro Novo estrela, ceP: 68743-760, telefone: (91) 3721-2655/98897-0357, inscrita no 

cNPJ/MF sob o nº: 27.117.540/0001-06, e-mail: drmlicitacao@hotmail.com , drmhos-
pitalar@hotmail.com

item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor 
unitário Valor total

3

dieta enteral,nutricionalmente comple-
ta,polimérica,normocalórica (1.2kcal/

ml, hiper protéica a partir de 60g por li-
tro ou apartir de 20% do valor calórico to-

tal). Isenta de sacarose,lactose,fibras e glúten.
os molalidade até 400 mosm/kg de água.em sis-
tema fechado com no mínimo de 1000ml com co-

nexão universal para equipo para soluções 
enterais. sistema fechado 1 l. registro anvisa: 

400761953

NovasoUrce 
seNior

NestlÉ Brasil 
ltda

200 r$ 36,75 r$ 7.350,00

4

dieta enteral liquida oligomérica de alta ab-
sorção,nutricionalmente comple-

ta, normocalórica(apartirde1.0kcal/
ml) hiperproteica (apartir de 93g de proteína por-

litro ou apartir de 37%devalor calórico total).
isenta de sacarose e lactose eglúten. os molalida-
de ate 300mosm/Kg de água. em sistema fecha-

do com no mínimo de 1000ml com conexão univer-
sal para equipo para soluções enterais.

sistema fechado UltraPak 1 l
registro: 659650038

PePtaMeN 
iNteNse

NestlÉ Usa iNc
200 r$ 93,75 r$ 18.750,00

5

dieta enteral,nutricionalmente completa,oligomé-
rica de alta absorção com proteína hidrolisada,nor-

mocalórica e normoprotéica,para crianças apar-
tir de 01ano deida de.isenta de lactose e glúten.

osmolalidade até 400m osm/Kg de água.em siste-
ma fechado com no mínimo de500ml com conexão 
universal para equipo para soluções enterais. siste-

ma fechado 500 ml
registro: 659650133

PeotaMeN JÚNior
NestlÉ HealtH 

scieNce
1.300 r$ 60,20 r$ 78.260,00

8

dieta enteral liquida oligomérica de alta ab-
sorção, nutricionalmente comple-
ta, hipercalórica (apartirde1.3cal/

ml), hiperproteica (apartirde20%do valor ca-
lóricototal). isentadearginina, sacarose, lac-
tose eglúten. osmolalidade até 500mosm/

Kg de água. em sistema fechado com 500mlcom 
conexão universal para equipo para soluções 

enterais. sistema fechado 500 ml
registro: 400761931

PePtaMeN HN
NestlÉ HealtH 

scieNce
1.400 r$ 49,74 r$ 69.636,00

9

dieta enteral, nutricionalmente completa,polimé-
rica, normocalórica (apartirde1.2kcal/ml),nor-

moproteica,isenta de sacarose,lactose e glúten.
osmolalidade até 350mosm/Kg de água. em sis-

tema aberto com no mínimo de 1000ml. tetra 
square 1 l

registro: 400761870

isosoUrce soYa
NestlÉ Brasil 

ltda
360 r$ 15,00 r$ 5.400,00

10

Módulo de fibras, solúvel em água, em formula-
ção enteral e em fórmula láctea; podendo ser usa-

do como modulação. a embalagem deverá con-
ter no máximo 500g, ser hermeticamente fechada.

 lata de 260g. registro: dispensado

fiBer Mais
NestlÉ Brasil 

ltda
18 r$ 45,50 r$ 819,00
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13

Módulo de proteína composta de 100% de pro-
teína do soro do leite para dieta ente-

ral ou oral. lata até 300g.
registro: dispensado

NUtreN JUst 
ProteiN

NestlÉ Brasil 
ltda

100 r$ 80,00 r$ 8.000,00

14
Espessante e gelificante para alimentos,indica-

do para pacientes disfágicos,apresentação sachês 
de atÉ 1,2g. registro: dispensado

tHicKeN UP 
clear

NestlÉ HealtH 
scieNce

360 r$ 3,50 r$ 1.260,00

15

Suplemento alimentar especifico para tra-
tamento de úlceras por pressão e cicatri-
zação,com arginina, hiper protéica (apar-
tirde20%deproteína), com vitaminas e mi-
cro nutrientes essenciais para cicatrização.

isenta de sacarose, lactose eglúten, com sa-
bor para terapia nutricional oral com no míni-

mo 200ml. sleeve 200 ml. registro: 659650051

NovasoUrce 
ProliNe

NestlÉ Brasil 
ltda

2.800 r$ 10,40 r$ 29.120,00

18

Pó para bebida hiper proteica a base de pep-
tídios de colágeno, 16g por do-
se,equivalentes a14g de proteí-

nas ,além de 3g de HMB, com magnesio, vitami-
na c, vitamina de vitamina e, isenta de sacaro-

se, lactose, gluten e corantes artificiais. Caixa com 
no minimo 20 saches de 21 g cada. caixa com 30 

sachês de 21 g. regstro: isento.

sarcoPleX
BiolaB saNUs 
farMacÊUtica 

ltda

90 r$ 231,36 r$ 20.822.40

19

Pó para bebida hiper proteica para atender de-
mandas elevadas de proteínas a base de colá-

geno hidrolisado bovino com Bcaa, para absor-
ção rápida e facilitada, apresentando compo-
sição com o minimo de 6 vitaminas e 4 mine-

rais, isento de lipidios, gluten, sacarose, proteí-
nas do leite e da soja, corantes artidiciais caixa 

com no minimo 30 saches de 24 g cada. caixa com 
30 sachês de 24 g. registro: isento.

sarcoPeN
BiolaB saNUs 
farMacÊUtica 

ltda

 60 r$ 240,25 r$ 14.415,00

valor total r$ 253.832,40

ordeNador resPoNsável : dr. BrUNo MeNdes carMoNa
Protocolo: 810938

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº119/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão eletrônico srP nº 012/2022 - 
fscMP, Processo nº 2022/16912, homologado, em 18/05/2022.
oBJeto: Pregão, na forma eletrônica, para srP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUisiÇÃo de ProdUtos de NUtriÇÃo eNteral”, para suprir 
a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 30/05/2022 a 
30/05/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
eNcarte:

F cardoso & cia Ltda, com sede em ananindeua/Pa, na rua João Nunes de souza nº 125, Br 316 Km 
08, Bairro Águas Brancas, ceP: 67.033-030, telefone: (91) 3182-0395/0250/0394, inscrita no cNPJ/MF 

sob o nº: 04.949.905/0001-63, e-mail: licitacao1@shoppingdasaudeonline.com.
br ,Licitacao1@sHoPPiNGdasaUdeoNLiNe.coM.Br

item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor 
unitário Valor total

1

dieta eNteral liQUida PoliMÉrica, 
NUtricioNalMeNte coMPleta, Nor-
Mocalórica (a Partir de 1.0 Kcal/
Ml),NorMoProteica, coM fiBras 
Para criaNÇas a Partir de 1 aNo. 
iseNta de sacarose e lactose e 

GlÚteN.osMolalidade atÉ 250 MosM/
KG de áGUa. eM sisteMa fecHado 
coM No MÍNiMo de 500Ml coM co-

NeXÃo UNiversal Para eQUiPo Para 
solUÇÕes eNterais. UNiversal Para 
eQUiPo Para solUÇÕes eNterais...

freseNiUsK
freseNiUsK 1.800 r$ 44,40 r$ 79.920,00

ordeNador resPoNsável : dr. BrUNo MeNdes carMoNa
Protocolo: 810921

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 041/2022-HeMoPa
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2022/459860
(eM GraU de rePetiÇÃo)
a fUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoloGia do Pará – He-
MoPa comunica que realizará licitação na Modalidade PreGÃo eletrÔNi-
co, do tipo MeNor PreÇo pelo critério de julgamento MeNor PreÇo Por 
iteM, modo de disputa aBerto.
oBJeto: aQUisiÇÃo de iNsUMos Para testes de detecÇÃo e dosa-
GeNs de HeMoGloBiNas Por croMatoGrafia lÍQUida de alta Perfor-
MaNce (HPlc), coM cessÃo de eQUiPaMeNto eM reGiMe de coModato 

seM ÔNUs á fUNdaÇÃo HeMoPa, pelo período de 12 (doze) meses.
edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UasG da fundação HeMoPa: 925452
sessÃo PÚBlica: 22/06/2022
eNdereÇo eletrÔNico: https://www.gov.br/compras
Hora da abertura: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302150782930000, 10302150782880000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 811169

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022 – HeMoPa
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2022/459860
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do estado do Pará – 
HeMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente 
de licitação designada pela Portaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPre/
HeMoPa, de 28/03/2022, torna público que a sessão do Pregão eletrônico 
nº 026/2022 - aQUisiÇÃo de iNsUMos Para testes de detecÇÃo e 
dosaGeNs de HeMoGloBiNas Por croMatoGrafia lÍQUida de alta 
PerforMaNce (HPlc), coM cessÃo de eQUiPaMeNto eM reGiMe de 
coModato seM ÔNUs á fUNdaÇÃo HeMoPa, pelo período de 12 (doze) 
meses, restou fracassado pela 1ª vez.
os autos do Processo administrativo eletrônico estão à disposição dos in-
teressados na sede da fundação HeMoPa.
Belém (Pa), 08 de Junho de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HeMoPa.

Protocolo: 811166

diÁria
.

Portaria Nº 670 de 08 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 690930/2021.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objetivo  
de coNdUZir servidore ao MUNiciPio de castaNHal/Pa no dia 02/06/2022.
aNtÔNio edUardo Xavier de sá, cPf: 081525272-20, Motorista/Ge-
tra, Mat.: 7000448, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  08 de Junho  de  2022.
PaUlo aNdre castelo BraNco BeZerra
PresideNte

Protocolo: 811200
Portaria Nº 676 de 08 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 676573/2022.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objetivo  
de ParticiPar da caMPaNHa eXterNa de caPtaÇÃo de caNdidatos a 
doadores de saNGUe No MUNiciPio de MaritUBa/Pa no dia 07/06/2022.
iNaldo MartiNs dos saNtos, cPf: 568.035.242-72, ag. de Port./co-
loG, Mat.: 541908661, 0,5 diaria e JosUe Pereira rodriGUes, cPf: 
712431942-00, téc. Manut./coloG, Mat.: 5963109, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  08 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdre castelo BraNco BeZerra
PresideNte

Protocolo: 811191
Portaria Nº 674 de 08 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 nº693787/2022.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objetivo  de 
ParticiPar d caMPaNHa eXterNa de caPtaÇÃo de caNdidatos a doa-
dores de saNGUe No MUNiciPio de saNta iZaBel/Pa  no dia 11/06/2022.
alvaro lUiZ serrÃo dos saNtos, cPf: 184249882-72, ag. Port./
coloG, Mat. 55940731, 0,5 diaria e JosUe Pereira rodriGUes, cPf: 
712431942-00, téc. Manut./coloG, Mat.: 5963109, 0,5 diaria..
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  08 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdre castelo BraNco BeZerra
PresideNte

Protocolo: 811183
Portaria Nº 675 de 08 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 694275/2022.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar da caMPaNHa eXterNa de caPtaÇÃo de caNdi-
datos a doadores de saNGUe No MUNiciPio de aNaNiNdeUa/Pa no 
dia 14/06/2022.
iNaldo MartiNs dos saNtos, cPf: 568.035.242-72, ag. de Port./co-
loG, Mat.: 541908661, 0,5 diaria e JosUe Pereira rodriGUes, cPf: 
712431942-00, téc. Manut./coloG, Mat.: 5963109, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  08 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdre castelo BraNco BeZerra
PresideNte

Protocolo: 811189
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria N° 246 de 06 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 o servidor saulo coelho assis ribeiro (matrícula n° 54189932), 
para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 118/2022 – VITTALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
• CONTRATO Nº 119/2022 – JS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
eireli – ePP
• CONTRATO Nº 120/2022 – BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
oBJeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de enxertos cardí-
acos, em regime de antecipação, para realização de procedimentos de ci-
rurgia cardíaca em paciente do sus, por um período de 180 (cento e oiten-
ta) dias na fundação Públicas estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna.
viGÊNcia: início em 06/06/2022 e término em 05/12/2022.
Processo Nº 2022/220404
Modalidade de licitaÇÃo: dispensa de licitação Nº 46/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGe de MoUra PalHeta
diretor Presidente da fPeHcGv

Protocolo: 811077
Portaria N° 287, de 08 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 o servidor delon Nascimento de albuquerque, matrícula n.º 
57175248/1, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 147/2022 – BMAXX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
oBJeto: aquisição de Materiais diversos (pilhas e baterias), para 12 (doze) 
meses, para reposição, abastecimento e distribuição entre os setores da 
fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna — fPeHcGv
viGÊNcia: início em 08/06/2022 e término em 07/06/2023.
Processo: 2021/1014712
Modalidade: PreGÃo eletrÔNico N° 66/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPeHcGv

Protocolo: 811487
Portaria N° 326 de 03 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar 
vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Go-
vernamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doe. Nº 34.848 de 
31.01.2022, publicado no doe n° 34.848 de 31.01.2022,
resolve:
cessar, os efeitos da Portaria n° 742-31/08/2021 publicada no d.o.e. 
n° 34.687-01/09/2021, e da Portaria Nº 626 de 31 de agosto de 2021, 
publicada no Diário Oficial nº 34.806 de 22/12/2021, que designou os 
servidores para compor a coMissÃo de residÊNcia MÉdica da fundação 
Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna;
desiGNar, os servidores abaixo relacionados para compor a coMissÃo 
de residÊNcia MÉdica da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, até ulterior deliberação, sendo:

Nome Matrícula Função
adriaNa valle de liMa 55586077/1 coordenadora

reNata Maria coUtiNHo alves 5636450/1 suplente coordenadora e supervisora do
Programa de clínica Médica

supervisores do Programa de residência Médica por área
dirceU cavalcaNte riGoNe secretário supervisor Programa de Psiquiatria

loreNa Martel UrUÇU 5950844/1 supervisora Programa de Medicina intensiva
daNiel roGÉrio de oliveira 

Neto 6307999/2 supervisor Programa de Nefrologia

carMeN cecÍlia GUilHoN loBo 54193859/2 supervisora Programa de cirurgia Geral e supervisora cirurgia 
da área Básica

edUardo Piotto leoNardi 54190626/1 supervisor Programa de Urologia
Miria da silva GrUNvald 5304768/5 supervisora Programa de Hemodinâmica

fraNcisca carMosiNa de castro 
loBato 54181780/3 supervisora Programa de cardiologia Pediátrica e representante 

dos Preceptores
arliNdo fiel da costa Neto 57231102/1 supervisor Programa de cirurgia cardiovascular
JosÉ Maciel caldas dos reis 57195072/2 supervisor Programa de cirurgia vascular

vitor BrUNo teiXeira de 
HolaNda 5955150/1 supervisor Programa de cardiologia

faBiaNa Barros de oliveira 5925215/1 supervisora suplente da representante dos Preceptores
dieGo Moraes dos saNtos - supervisor representante dos residentes

Haroldo KoUrY MaUÉs 5091390/3 Gerente de ensino e Pesquisa
cristiaNe GUiMarÃes MoNte 57231154/2 Gerente assistencial Hospitalar

dÊ- se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
ricardo JorGe de MoUra PalHeta
diretor Presidente / fPeHcGv

Protocolo: 811441
Portaria N° 291, 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 o servidor Nelyane Maria ferreira Batista (matrícula nº 
5761646/3), para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 150/2022 – UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA
• CONTRATO N° 151/2022 – CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA-
cÊUticos ltda
oBJeto: aquisição de Medicamentos de uso geral injetáveis para atender 
a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas; Unidades de terapia in-
tensiva; ambulatório; centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPeHcGv).
viGÊNcia: início em 07/06/2022 e término em 06/06/2023.
Processo: 2021/150050
Modalidade: PreGÃo eletrÔNico N° 80/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPeHcGv

Protocolo: 810969

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 75/22
Nome: NarJara loaNda do NasciMeNto Medeiros
Matrícula: 5959395/1
cargo/ lotação: Psicólogo/fPeHcGv
Período: 10/05/2022 a 23/05/2022

Protocolo: 810992
Laudo: 76/22
Nome: Marilia silva oliveira
Matrícula: 8400870/1
cargo/ lotação: técnico de enfermagem/fPeHcGv
Período: 15/05/2022 a 17/05/2022

Protocolo: 810993
Laudo: 77/22
Nome: lUciaNa do socorro da silva valeNte
Matrícula: 6060985/6
cargo/ lotação: fisioterapeuta/fPeHcGv
Período: 24/05/2022 a 28/05/2022

Protocolo: 810999

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 323, de 06 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.
coNsideraNdo que o ordenamento jurídico em vigor, prevê o instituto 
da delegação de competência como instrumento de descentralização ad-
ministrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade as 
decisões do gestor público, dando vazão ao princípio da eficiência adminis-
trativa prevista no art. 37 da constituição federal.
resolve:
cessar, os efeitos da Portaria Nº 293/25.05.2022 (doe nº 
34.835/27.05.2022) que designou o servidor PaUlo roBerto valeNte 
dias, matricula 5963661/1 para responder pelo serviço de Processamento 
de roupas - sPr da fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar 
vianna, a contar de 03/06/2022;
desiGNar, a servidora Maria do socorro GoNÇalves BeNtes, matri-
cula 5175054/1, para responder pelo serviço de Processamento de roupas 
- sPr da fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna, a 
contar de 03/06/2022.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
ricardo JorGe de MoUra PalHeta
diretor Presidente da fHcGv

Protocolo: 810952

.

.

coNtrato
.

contrato N° 120/2022
Classificação do Objeto. Outros
objeto: aquisição de enxertos cardíacos, em regime de antecipação, para 
realização de procedimentos de cirurgia cardíaca em paciente do sus, por 
um período de 180 (cento e oitenta) dias na fundação Públicas estadual 
Hospital de clínicas Gaspar vianna.
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valor total: r$ 62.500,00 (sesseNta e dois Mil e QUiNHeNtos reais)
Modalidade: dispensa de licitação nº 46/2022
data assinatura: 06/06/2022
vigência: início em 06/06/2022 e término em 05/12/2022
origem do recurso: estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.3020.1507.8288 e oU 10.302.1507.7684
elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103, 0269, 0349009750
coNtratado:
NoMe: BiosaÚde ProdUtos HosPitalares ltda - Me
eNdereÇo: travessa doM roMUaldo de seiXas, 427, vila reis, Nº 
51 Bairro - UMariZal
BelÉM – Pa – ceP: 66.050-110
telefoNe: (91) 3241-1150
e-Mail: danisilva@biosaudenet.com
ordeNador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 811062
contrato N° 118/2022
Classificação do Objeto. Outros
objeto: aquisição de enxertos cardíacos, em regime de antecipação, para 
realização de procedimentos de cirurgia cardíaca em paciente do sus, por 
um período de 180 (cento e oitenta) dias na fundação Públicas estadual 
Hospital de clínicas Gaspar vianna.
valor total: r$ 417.000,00 (QUatroceNtos e deZessete Mil reais)
Modalidade: dispensa de licitação nº 46/2022
data assinatura: 06/06/2022
vigência: início em 06/06/2022 e término em 05/12/2022
origem do recurso: estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.3020.1507.8288 e oU 10.302.1507.7684
elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103, 0269, 0349009750
coNtratado:
NoMe: vittal Med ProdUtos HosPitalares ltda
eNdereÇo: tv. dom romualdo de seixas, 1698, sala 2005, ed. Zion Bu-
siness - Umarizal
BelÉM – Pará – ceP: 66050-110
telefoNe: (91) 3269-5718
e-Mail: vittalmed@vittalmed.com.br
ordeNador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 811052
contrato N° 119/2022
Classificação do Objeto. Outros
objeto: aquisição de enxertos cardíacos, em regime de antecipação, para 
realização de procedimentos de cirurgia cardíaca em paciente do sus, por 
um período de 180 (cento e oitenta) dias na fundação Públicas estadual 
Hospital de clínicas Gaspar vianna.
valor total: r$ 144.000,00 (ceNto e QUareNta e QUatro Mil reais)
Modalidade: dispensa de licitação nº 46/2022
data assinatura: 06/06/2022
vigência: início em 06/06/2022 e término em 05/12/2022
origem do recurso: estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.3020.1507.8288 e oU 10.302.1507.7684
elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103, 0269, 0349009750
coNtratado:
NoMe: J s eQUiPaMeNtos MÉdicos HosPitalar eireli
eNdereÇo: aveNida Mario YPiraNGa Nº 315, sala 1014 e 1015, 10ª 
- adriaNoPolis
MaNaUs – aM – ceP: 69057-000
telefoNe: (92) 3223-9027
e-Mail: licitacao@novamaxmao.com.br
ordeNador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 811056
contrato N° 147/2022
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de Materiais diversos (pilhas e baterias), para 12 (doze) 
meses, para reposição, abastecimento e distribuição entre os setores da 
fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna — fPeHcGv.
valor total: r$15.100,00 (quinze mil e cem reais)
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 66/2022
data assinatura: 08/06/2022
vigência: início em 08/06/2022 e término em 07/06/2023
origem do recurso: estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261; 0269; 0103; 0149 e suas respectivas subfontes 
e superávits.
coNtratado:
Nome: BMaXX coMÉrcio e rePreseNtaÇÕes eireli
eNdereÇo: travessa dos aPiNaGÉs, 55a – Batista caMPos
Belém/Pa
ceP: 66025-080
telefoNe: (91)984345295/984706493
e-Mail: baruch@terra.com.br
ordeNador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 811480

coNtrato Nº 145/2022
valor: r$ 81.000,00 (oiteNta e UM Mil reais)
objeto: aquisição emergencial de tecido tipo NaPa e tipo BriM BraNco, 
para suprir a demanda de enxoval da fHcGv.
data de assinatura: 06/06/2022
vigência: início em 06/06/2022 e término em 05/09/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261, 0269, 0103, 0149
origem do recurso: estadual
NoMe: a. N. Garcia da silva - Me
endereço: conj. cidade Nova vi, trav. We 66 Nº 821, coqueiro, ananin-
deua – Pa
telefone: (91) 988743568
e-mail: extremahospitalar@gmail.com
ordenador: ricardo JorGe de MoUra PalHeta

Protocolo: 811389
contrato de comodato N° 156/2022
objeto: comodato de Medidores a serem utilizados em procedimentos de 
cirurgia cardíaca em pacientes do sUs, a serem utilizados pela coModa-
tária por um período de 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão eletrônico srP nº 55/2022
data assinatura: 08/06/2022
vigência: início em 08/06/2022 e término em 07/06/2023
origem do recurso: estadual
coNtratado:
NoMe: vittalMed ProdUtos HosPitalares ltda
eNdereÇo: av. seNador leMos, 791, ed. sÍNtese PlaZa, salas 2006 
e 2007.
BelÉM – Pará – ceP: 66.050-520 - telefoNe: (91) 3269-5718
e-Mail: vittalmed@vittalmed.com.br
ordeNador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 811415
contrato N° 150/2022
Classificação do Objeto: outros.
objeto: aquisição de Medicamentos de uso geral injetáveis para atender 
a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas; Unidades de terapia in-
tensiva; ambulatório; centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPeHcGv).
valor total: r$ 185.474,25 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e 
setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 80/2022
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: 10.302.1507.8288 e/ou 10.302.1507.7684
elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261; 0103; 0149 e/ou 0269 e suas respectivas subfontes.
coNtratado:
Nome: UNi HosPitalar ceará ltda
eNdereÇo: rua francisco Jose albuquerque Pereira, 1085 – cajazeiras.
fortaleza/ce
ceP: 60.864-520
telefoNe: (81) 3472-7201
e-Mail: licitacao@uniceara.com.br
ordeNador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 810950
contrato N° 151/2022
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de Medicamentos de uso geral injetáveis para atender 
a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas; Unidades de terapia in-
tensiva; ambulatório; centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPeHcGv).
valor total: r$ 108.090,00 (cento e oito mil e noventa reais).
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 80/2022
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: 10.302.1507.8288 e/ou 10.302.1507.7684
elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261; 0103; 0149 e/ou 0269 e suas respectivas subfontes.
coNtratado:
Nome: cristália ProdUtos QUÍMicos farMacÊUticos ltda
eNdereÇo: rodovia itapira-lindoia, Km 14, Ponte Preta.
itapira/sP
ceP: 13.970-000
telefoNe: (19) 3863-9722
e-Mail: luciana.moyses@cristália.com.br
ordeNador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 810966

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 100/2022
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de limpeza/lavagem completa dos veículos, 
próprios e locados, com fornecimento do material de consumo, mão-de
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-obra, máquinas e equipamentos necessários para atender às necessidades da fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna, por um 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos 
e condições constantes no referido termo.
entrega do edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 23/06/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGe de MoUra PalHeta

Protocolo: 811035

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 88/FHcGV/2022
Processo Nº 104211/2022
oBJeto: a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para ministrar o cUrso acls – acls -advaNced cardiac life 
sUPPort (suporte avançado de vida em cardiologia), aos servidores da fPeHcGv.
eMPresa(s) veNcedora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 
contratação de empresa especializada para ministrar o curso acls -advaNced cardiac life sU-

PPort (suporte avançado de vida em cardiologia) aos servidores da fPeHcGv, residentes médicos e 
de enfermagem e público externo como médicos e enfermeiros que atuem na área da saúde.

01 r$ 204.800,00 ceNtro Medico de eMerGeNcia de Porto 
aleGre s/s ltda

total do PreGÃo eletrÔNico Nº 88/fHcGv/2022:
r$ 204.800,00 (duzentos e quatro mil e oitocentos reais)
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 811403
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 64/FHcGV/2022
Processo Nº 1152598/2021
oBJeto: a presente licitação tem por objeto aquisição de Material descartável para abastecimento e distribuição entre os setores desta  instituição, pelo 
período de 12 (doze) meses.
eMPresa(s) veNcedora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

taMPa eM PolietileNo, p/ copo descartável 180ml, pacote c/100 unidades. confeccionado em plástico resistente na cor branca ou translucida. o 
produto deve ser isento de materiais estranhos, rachaduras, de formações, rebarbas ou arestas, embaladas higienicamente em sacos plásticos e 
reembaladas em caixa de papelão. acondicionadas conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o 

seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação de procedência/quantidade.
3.000 caNcelado No JUlGaMeNto

2. saco eM Plástico, traNsPareNte, capacidade 1/2kg, micra 0,03, pacote com 100und. 2.000 r$3.740,00 PiNHeiros coMercio 
eireli

3. saco eM Plástico, transparente,
capacidade 1kg, micra 0,03, pacote com 100und. 2.500 r$7.000,00 PiNHeiros coMercio 

eireli

4. saco eM Plástico, transparente,
capacidade 2kg, micra 0,03, pacote com 100und. 2.000 r$5.740,00 PiNHeiros coMercio 

eireli

5. saco eM Plástico, transparente,
capacidade 5kg, micra 0,03, pacote com 100und. 3.000 r$20.790,00 PiNHeiros coMercio 

eireli

6. saco eM Plástico, transparente, capacidade 10kg, micra 0,03, pacote com 100und. 2.000 r$26.000,00 PiNHeiros coMercio 
eireli

7. saco eM Plástico, transparente, capacidade 20kg, micra 0,03, pacote com 100und. 800 r$38.440,00 PiNHeiros coMercio 
eireli

8. saco eM Plástico, transparente, capacidade 30kg, micra 0,03, pacote com 100und. 1.000 r$61.470,00 PiNHeiros coMercio 
eireli

9. saco eM Plástico, transparente, capacidade 60kg, micra 0,03, pacote com 100und. 600 r$ 35.994,00 coMercial Jr eireli

10. 

colHer Plástica descartável, pacote com 50 unidades: confeccionada em plástico resistente na cor branca ou translucida medindo 15 ou 
16cm de comprimento. o produto deve ser isento de materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas. embaladas higienica-

mente em sacos plásticos e acondicionados em caixa de papelão. acondicionada conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e a 
integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação de procedência e quantidade. 

1.400 caNcelado No JUlGaMeNto

11. 

coPo Plástico descartável, cap p/ 180 ml, pacote c/ 100: copo descartável confeccionado em resina termoplástica branca ou translucida com 
capacidade de 180 ml, para acondicionar bebidas quentes ou frias, temperatura máxima de uso até 100°c, medindo aproximadamente 07cm de 

diâmetro na boca, 0,4 cm de diâmetro no fundo e 0,8 cm de altura, os copos devem ser embalados automaticamente.
sem contato manual, devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, furos, deformações e não devem apresentar sujidade 

interna ou externamente, bordas afiadas ou rebarbas. os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével 
a marca ou identificação do fabricante, a capacidade do pote e o símbolo de identificação do material p/ reciclagem. Acondicionado conforme a 

praxe do fabricante, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso. a embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência e quantidade.

25.000 r$124.000,00 GUaJara coMercio e 
serviÇos ltda

12. 

coPo Plástico descartável, cap p/ 50 ml, pacote c/ 100: copo descartável confeccionado em resina termoplástica branca ou translucida com 
capacidade de 50 ml, para acondicionar bebidas quentes ou frias, temperatura máxima de uso até 100°c, medindo aproximadamente 0,5cm de 

diâmetro na boca, 0,3cm de diâmetro no fundo e 0,4cm de altura, os copos devem ser embalados automaticamente sem contato manual, devem 
ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, furos, deformações e não apresentar sujidade interna ou externamente, bordas afiadas 

ou rebarbas. os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a 
capacidade do pote e o símbolo de identificação do material para reciclagem. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a 
higiene e a integridade do produto até o seu uso. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. 

deverá atender as condições gerais da NBr 14865 e NBr 1320 da aBNt.

3.000 r$7.400,00 liZ Para coMercio e 
serviÇos ltda

13. 

Garfo Plástico descartável: pacote com 50 unidades: confeccionado em plástico resistente na cor branca ou translucida medindo 15 ou 
16cm de comprimento, o produto deve ser isento de materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas, embaladas higienica-
mente em sacos plásticos e reembaladas em caixa de papelão. acondicionada conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e a 

integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação de procedência e quantidade.

500 caNcelado No JUlGaMeNto
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14. 

Prato eM Plástico descartável, 16 cm de diâmetro, pacote com 10 unidades, confeccionado em resina termoplástica branca ou translucida, 
para acondicionar alimentos quentes ou frios, temperatura máxima de uso até 100°c, os pratos devem ser embalados automaticamente sem 

contato manual, devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, deformações ou rebarbas; devem trazer gravado em relevo caracteres 
visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado confor-
me a praxe do fabricante, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso. a embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência e quantidade. deverá atender as condições gerais da NBR 14865 e NBR 1320 da ABNT. 

1.600 caNcelado No JUlGaMeNto

15. 
GUardaNaPo de PaPel BraNco: medindo aproxi.23x23 com boa capacidade de absorção, sem furos, isento de materiais estranhos ou sujida-

des, embalados em pacotes plásticos com 50 unidades, reembalados em caixas de papelão, conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a 
higiene e a integridade do produto até o seu uso. a embalagem deve conter externamente os dados do produto e do fabricante.

1.200 r$2.040,00 liZ Para coMercio e 
serviÇos ltda

total do PreGÃo eletrÔNico Nº 64/fHcGv/2022:
r$ 332.614,00 (trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e quatorze reais)
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 811473
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 73/FHcGV/2022
Processo Nº 842055/2021
oBJeto: a presente licitação tem por objeto a aquisição de sacolas personalizadas, para o período de 12 (doze) meses, para reposição, abastecimento e 
distribuição entre os setores desta fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna — fPeHcGv.
eMPresa(s) veNcedora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. sacola em plástico, branca, boca de palhaço, tamanho: 40x48x0,15cm, gramatura 0,6, personalizada 50 r$24.336,50  roMa coMercial ltda

2. sacola em plástico, branca, boca de palhaço, tamanho: 19x30x0,15cm, gramatura 0,6, personalizada 100 r$14.908,00  roMa coMercial ltda

3. sacola em plástico, branca, boca de palhaço, tamanho: 24x30x0,15cm, gramatura 0,6, personalizada 50 r$11.177,50  roMa coMercial ltda

4. sacola em plástico, branca, boca de palhaço, tamanho: 36x38x0,15cm, gramatura 0,6, personalizada 50 r$16.315,00  roMa coMercial ltda

total do PreGÃo eletrÔNico Nº 73/fHcGv/2022:
r$ 66.737,00 (sessenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais)
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 811437

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 136/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 136/2022, decorrente do Pregão eletrônico para registro de Preços nº 55/2022/fPeHcGv, Processo nº 2021/1328423, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna, em 02/06/2022.
oBJeto: aquisição eventual de válvulas cardíacas, em regime de antecipação, com Medidores em comodato, para realização de procedimentos de ci-
rurgia cardíaca em pacientes do sUs, por um período de 12 (doze) meses, na fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPeHcGv).
eMPresa: vittalMed ProdUtos HosPitalares ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 21.868.212/0001-65, inscrição 
estadual nº 15.476.680-1, com sede na av. senador lemos, 791, ed. síntese Plaza, salas 2006 e 2007, Belém/Pa, ceP: 66.050-520.

Lote i

iteM descriÇÃo Marca/
FaBricaNte

Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

01

válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo aórtica, no tamanho 19 ou 20mm; apresenta anel de celcon ou similar, 
resistente a fadiga e revestido em dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; apresenta 
configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; 

esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos.
P2010/laBcor 30 UNd r$ 9.799,67 r$ 293.990,10

02

válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo aórtica, no tamanho 21 ou 22mm; apresenta anel de celcon ou similar, 
resistente a fadiga e revestido em dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; apresenta 
configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; 

esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos.
P2010/laBcor 40 UNd r$ 7.033,33 r$ 281.333,20

03

válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo aórtica, no tamanho 23 ou 24mm; apresenta anel de celcon ou similar, 
resistente a fadiga e revestido em dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; apresenta 
configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; 

esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos.
P2010/laBcor 40 UNd r$ 7.033,33 r$ 281.333,20

04

válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo aórtica, no tamanho 25 ou 26mm; apresenta anel de celcon ou similar, 
resistente a fadiga e revestido em dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; apresenta 
configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; 

esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos.
P2010/laBcor 40 UNd r$ 7.033,33 r$ 281.333,20

05

válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo aórtica, no tamanho 27 ou 28mm; apresenta anel de celcon ou similar, 
resistente a fadiga e revestido em dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; apresenta 
configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; 

esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos.
P2010/laBcor 40 UNd r$ 7.033,33 r$ 281.333,20

06

válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo aórtica, no tamanho 29 ou 30mm; apresenta anel de celcon ou similar, 
resistente a fadiga e revestido em dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; apresenta 
configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; 

esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos.
P2010/laBcor 40 UNd r$ 10.000,00 r$ 400.000,00

07

válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo aórtica, no tamanho 31 ou 32mm; apresenta anel de celcon ou similar, 
resistente a fadiga e revestido em dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; apresenta 
configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; 

esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos.
P2010/laBcor 30 UNd r$ 10.000,00 r$ 300.000,00

08

válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo aórtica, no tamanho 33 ou 34mm; apresenta anel de celcon ou similar, 
resistente a fadiga e revestido em dracon ou pericárdio; Possui gradientes inferiores 2 mmhg em prótese aórtica; apresenta 
configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; 

esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos.
P2010/laBcor 30 UNd r$ 10.000,00 r$ 300.000,00

09
válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo Mitral, no tamanho 25 ou 26mm; apresenta anel de celcon ou similar, resis-
tente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com 

baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. P2010/laBcor 40 UNd r$ 6.513,33 r$ 260.533,20

10
válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo Mitral, no tamanho 27 ou 28mm; apresenta anel de celcon ou similar, resis-
tente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com 

baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. P2010/laBcor 40 UNd r$ 6.500,00 r$ 260.000,00
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11
válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo Mitral, no tamanho 29 ou 30mm; apresenta anel de celcon ou similar, resis-
tente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com 

baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. P2010/laBcor 40 UNd r$ 10.000,00 r$ 400.000,00

12
válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo Mitral, no tamanho 31 ou 32mm; apresenta anel de celcon ou similar, resis-
tente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com 

baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. P2010/laBcor 40 UNd r$ 6.500,00 r$ 260.000,00

13
válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo Mitral, no tamanho 33 ou 34mm; apresenta anel de celcon ou similar, resis-
tente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com 

baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. P2010/laBcor 40 UNd r$ 6.500,00 r$ 260.000,00

14
válvUla BiolóGica PorciNa oU BoviNa PosiÇÃo Mitral, no tamanho 35 ou 36mm; apresenta anel de celcon ou similar, resis-
tente a fadiga e revestido em Dracon ou pericárdio; Apresenta configuração supra-anular; Possui elemento radiopaco no anel; Com 

baixo perfil; Com especificação mitral e aórtica distintas; Esterelização química comprovada por estudos bacteriológicos. P2010/laBcor 20 UNd r$ 3.889,81 r$ 77.796,20

valor total: r$ 3.937.652,30

* o valor global estimado desta ata é r$ 3.937.652,30 (três milhões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).
ricardo JorGe de MoUra PalHeta
ordeNador resPoNsável.

Protocolo: 811413
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 129/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 129/2022, decorrente do Pregão eletrônico para registro de Preços nº 115/2022/fPeHcGv, Processo nº 2021/300971, ho-
mologado pelo Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 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: vUelo PHarMa ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 04.159.536/0001-05, inscrição estadual nº 902.452.52-
41, com sede na rua carlos Muller, 315, cidade industrial, curitiba/Pr, ceP: 81.280-380.

Lote i

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

09 Polimero de acrilato+ Polifenilmetisiloxano+ hexametildiloxano sPraY 28ml, aproximadamente ou 
similar 2.500 UNd r$ 46,75 r$ 116.875,00

valor do lote: r$ 116.875,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 116.875,00 (cento e dezesseis mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
ricardo JorGe de MoUra PalHeta
ordeNador resPoNsável.

Protocolo: 810935
LiceNÇa GaLa
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: taYMara BarBosa rodriGUes
Matrícula: 5949341/1
cargo:/lotação: enfermeiro/fPeHcGv
Período: 28/05/2022 a 04/06/2022.
N° da certidão: 065656 01 55 2022 2 00062 014 0018314 83

Protocolo: 810988
LiceNÇa PaterNidade
Nº de dias: 20 (vinte) dias
Nome: YaGo PatricK NasciMeNto da silva
Matrícula:  5963737/1
cargo/lotação: técnico de enfermagem/fPeHcGv
Período: 02/06/2022 a 21/06/2022
N° da certidão: 066431 01 55 2022 1 00163 080 0118333 02

Protocolo: 810989
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 128/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 128/2022, decorrente do Pregão eletrônico para registro de Preços nº 115/2022/fPeHcGv, Processo nº 2021/300971, ho-
mologado pelo Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 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: Biofar HosPitalar ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 19.056.683/0001-27, inscrição estadual nº 
154.267.767, com sede na rua da Providencia, al. esmeralda, coqueiro, ceP: 67.015-260, ananindeua/Pa.

Lote i

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

5
filme transparente em poliuretano, estéril, impermeável a líquidos, semipermeável ao vapor, barreira bacteriana 
e viral, recorte em V, tiras extras para suporte, reforço com fita cirúrgica e viral. Para fixação de cateteres infan-

til. tamanho 5x5,7cm aproximadamente.
1.600 UNd r$ 2,57 r$ 4.112,00

valor do lote: r$ 4.112,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 4.112,00 (Quatro mil, cento e doze reais).
ricardo JorGe de MoUra PalHeta
ordeNador resPoNsável.

Protocolo: 810983
LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: diaNe Garcia da silva
Matrícula: 54190943/2
cargo:/lotação: técnico de enfermagem/fPeHcGv
Período: 13/05/2022 a 20/05/2022.
Grau de parentesco: irMÃo
N° da certidão: 065656 01 55 2022 4 00455 214 0177749 97

Protocolo: 810985
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HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

diÁria
.

Portaria coLetiVa: 079/2022
NoMe: eliZete carvalHo da veiGa
MatrÍcUla: 5561833-2
carGo: diretora
NoMe: elvis roNis aMÉrico GoMes
MatrÍcUla: 57194871-1
carGo: aGeNte adMiNistrativo
oBJetivo: transportar a equipe que participará do treinamento a ser re-
alizado pela Procuradoria Geral do estado – PGe sobre a necessidade de 
atualizações das novas diretrizes das eleições 2022, no dia 31/05/2022 
no período de 08 às 17h00, no auditório da sesPa, 2º andar, trav. lomas 
valentinas, nº 2190 – Marco – Belém/Pará.
oriGeM: caMetá
destiNo: BelÉM
PerÍodo: 30/05 à 01/06/2022
Nº de dÍarias: 2,5 (dUas e Meia) diárias Para cada servidor
valor das diárias: r$ 593,45 (Quinhentos Noventa e três reais e Qua-
renta e cinco centavos
reGistra-se, PUBlica-se e cUMPra-se.
eliZete carvalHo da veiGa
diretora do Hrc
Portaria: 082/2022
NoMe: JUaNil dos saNtos MoNteiro
MatricUla: 57205456-1
carGo: Motorista
oBJetivo: transportar a equipe que participará do treinamento a ser re-
alizado pela Procuradoria Geral do estado – PGe sobre a necessidade de 
atualizações das novas diretrizes das eleições 2022, no dia 31/05/2022 
no período de 08 às 17h00, no auditório da sesPa, 2º andar, trav. lomas 
valentinas, nº 2190 – Marco – Belém/Pará.
oriGeM: caMetá
destiNo: BelÉM
PerÍodo: 30/05 à 01/06/2022
Nº de dÍarias: 2,5 (dUas e Meia) diárias
valor das diárias: r$ 593,45 (Quinhentos Noventa e três reais e Qua-
renta e cinco centavos
reGistra-se, PUBlica-se e cUMPra-se.
eliZete carvalHo da veiGa
diretora do Hrc
Portaria: 084/2022
NoMe: JUaNil dos saNtos MoNteiro
MatrÍcUla: 57205456-1
carGo: Motorista
oBJetivo: transportar Hemocomponentes do HeNaB (abaetetuba) para o 
Hospital regional de cametá.
oriGeM: caMetá
destiNo: BelÉM
PerÍodo: 24 à 25/05/2022
Nº de dÍarias: 1,5 (UMa e Meia) diárias
valor das diárias: r$ 356,07 (trezentos cinquenta e seis reais e sete 
centavos)
reGistra-se, PUBlica-se e cUMPra-se.
eliZete carvalHo da veiGa
diretora do Hrc
Portaria coLetiVa: 085/2022
NoMe: dÊNis valeNte Prestes
MatrÍcUla: 57231089-2
carGo: eNferMeiro
NoMe: Gracileide Maia corrÊa
MatrÍcUla: 5922746-2
carGo: eNferMeira
oBJetivo: de ParticiPar do 1º siMPósio estadUal de coNtrole 
de iNfecÇÃo HosPitalar e seGUraNÇa do PacieNte: “ressiGNifi-
caNdo a cUltUra da assistÊNcia À saÚde No estado do Pará”. 
oriGeM: caMetá
destiNo: BelÉM
PerÍodo: 29/05 à 02/06/2022
Nº de dÍarias: 4,5 (QUatro e Meia) diárias Para cada UM.
valor das diárias: r$ 1.068,21 (Mil e sessenta e oito reais e vinte e 
Um centavos)
reGistra-se, PUBlica-se e cUMPra-se.
eliZete carvalHo da veiGa
diretora do Hrc
Portaria: 086/2022
NoMe: JUaNil dos saNtos MoNteiro
MatrÍcUla: 57205456-1
carGo: Motorista
oBJetivo: transportar Hemocomponentes do HeNaB (abaetetuba) para o 
Hospital regional de cametá.
oriGeM: caMetá
destiNo: BelÉM
PerÍodo: 02 à 03/06/2022
Nº de dÍarias: 1,5 (UMa e Meia) diárias
valor das diárias: r$ 356,07 (trezentos cinquenta e seis reais e sete 
centavos)
reGistra-se, PUBlica-se e cUMPra-se.
eliZete carvalHo da veiGa
diretora do Hrc

Protocolo: 810901

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 254 de 06 de JUNHo de 2022
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do servidor (a): saNtaNa de alMeida ferreira
Matricula: 104256/1
cargo: agente de saúde
triênio referente: 19/09/2009 a 18/09/2012
Período: 19/07/2022 a 17/08/2022

Protocolo: 811064

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

Portaria
.

Portaria Nº 029 de 08 de Maio de 2022.
a diretora do Hospital regional de salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da Portaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doe nº 34.486 de 09/02/2021.
coNsideraNdo, a solicitação da comissão Permanente de sindicância 
administrativa do Hospital regional de salinópolis, devido a necessidade 
de continuidade das atividades perante o processo nº 2017/518524.
considerando ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
processo não foi concluído no prazo legal;
resolve:
ProrroGar por 30 (trinta) dias, para conclusão da sindicância, instituída 
pela Portaria Nº 021 de 10.05.2022, doe nº 34.966, de 11.05.2022, 
com fundamentação legal no art. 199 da lei nº 5.810/94.
registre-se, publique-se e cumpra-se
lUaNa KellY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de salinópolis

Protocolo: 811179

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 030 de 08 de JUNHo de 2022.
a diretora do Hospital regional de salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da Portaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doe nº 34.486 de 09/02/2021.
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93; e os termos do decreto estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013 e os autos dos Processos Pae n° 2022/82959;
resolve:
i-revogar a Portaria Nº 028/2022 de 01/06/2022, publicada no doe nº 
34.992, de 02/06/22.
ii-designar o servidor Jose de Moraes leal, Matrícula Nº 54190644-1, 
tec. em radiologia, lotado no setor de raio X do Hrs, para exercer o car-
go de fiscal do contrato administrativo nº 07/2022/Hrs, bem como pelo 
atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta 
execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da 
sesPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
coNtratada:
• R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – EPP– CNPJ: 83.929.976/0001-70
objeto: aQUisiÇÃo de Material de coNsUMo Para raio X
Publique-se, registre-se e cumpra-se
 salinópolis, 08 de junho de 2022.
lUaNa KellY NoroNHa loiola
diretora do HosPital reGioNal de saliNoPolis/sesPa

Protocolo: 811243

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 008/2022/Hrs
o presente contrato decorre do processo licitatório de Pregão eletrônico 
nº 03/2022/Hrs, Processo Pae Nº 2022/256579, e possui por objeto: 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 dieté-
tica (SND) do Hospital Regional de Salinópolis, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.
valor do coNtrato: r$ 92.658,60 (noventa e dois mil seiscentos e cin-
quenta e oito reais e sessenta centavos).
viGÊNcia do coNtrato oriGiNal: 08/06/2022 a 08/06/2023.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Gestão/Unidade: estadUal
Ptres: 10302150782880000
fonte de recursos: 0132000000 / 0332000000 (sUs)
fonte de recursos: 01030000000 (fes)
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
coNtratada: e. M. dos s. Bastos Me, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
12.953.821/0001-21, sediada na rUa BarÃo de MaMorÉ, Nº 739, Bair-
ro: GUaMá, cidade: BelÉM/Pa, ceP: 66.073-070, telefoNe: (91) 
3249-5163 / 9 8044-1214, e-Mail: pointgas@gmail.com
lUaNa KellY NoroNHa loiola
diretora do HosPital reGioNal de saliNóPolis

Protocolo: 811336
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

errata
.

aViso de errata
Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica – tiPo Maior oferta 
Pela oUtorGa da coNcessÃo. NÚMero: 005/2022. Processo 
N.º 2021/1276937 oBJeto: concessão para a exploração da infraestru-
tura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manu-
tenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação 
de capacidade, gestão da segurança rodoviária e manutenção do nível de 
serviço de trechos do subsistema rodoviário do estado do Pará (srePa), 
pelo prazo de 30 (trinta) anos, compostos pela: Pa 150, trecho: Morada 
Nova – Goianésia do Pará - entr. Pa 475/256 com extensão 333,00 km; 
Pa 475, trecho: entr Pa 150/256 – entr. Pa 252 com extensão 41,60 km; 
Pa 252, trecho: entr. Pa 475 – entr. Pa 151/252 com extensão 41,40 km; 
Pa 151, trecho entr. Pa 252 – entr Pa 483/alça viária com 21,50 km; Pa 
483, trecho: acesso área Portuária vila do conde (Barcarena) - entr. Pa 
151/ alça viária com extensão 18,60 km; alça viária sul de Belém, entr. 
Pa 151/483 – entr. Br 316/010 com extensão 69,40 km.
encontra-se disponível no site www.setran.pa.gov.br, a errata Nº2 ao 
edital coNcorrÊNcia N.005/2022 e seus anexos, publicado no diário 
Oficial n.º 34970 pag.9 de 13/05/2022.
tendo em vista que as alterações não afetam a formulação das propostas, 
nos termos do item 4.3 do Edital, fica dispensada a republicação do Edital 
de concessão concorrência Nº 005/2022, mantidas todas as datas publi-
cadas para a entrega e abertura dos envelopes.
todos os demais termos e condições estabelecidos no edital de licitação e 
seus anexos permanecem inalterados.
Para outras informações envie e-mail para concessaopa@setran.pa.gov.br.
ordenador: adler GercileY alMeida da silveira

Protocolo: 811373
Portarias nº 175, 176, 177 e 178 de 06.06.2022, Publicada no doe nº 
35.000 de 08.06.2022.
assunto: diárias
onde lê se: leilão de concessão Pa-158
Leia-se: leilão de concessão Pa-150

Protocolo: 811526

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
Processo: 2022/234575

Nº do coNtrato: 048/2022
oBJeto: o objeto do contrato é a contratação de pessoa jurídica especia-
lizada no fornecimento de 08 (oito) pás carregadeiras, modelo lW300Kv, 
para atender as demandas da secretaria de estado de transportes – se-
TRAN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
referência, anexo do edital nº 41/2021.
valor: r$ 3.761.320,00 (três milhões, setecentos e sessenta e um mil e 
trezentos e vinte reais).
data da assiNatUra: 08/06/2022.
PraZo: 180 dias.
Modalidade: adesão a ata de registro de Preços, decorrente do Pregão 
eletrônico nº 41/2021 codevasf/Mdr.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: as despesas correrão à conta da dotação 
orçamentária: Unidade orçamentária: 29101, Programa de trabalho: 
26.782.1486.7505, Natureza da despesa: 449052, origem do recurso: 
tesouro; fonte de recurso: 6301; origem do recurso: externo; fonte do 
recurso: 0106. dados da coNtratada:
NoMe: XcMG Brasil iNdÚstria ltda.
cNPJ: 14.707.364/0001-10.
ordeNador: adler GercileY alMeida da silveira - secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 811456

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato 1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo 
de serViÇos coM reFLeXo FiNaNceiro

Processo Nº 2020/1032319 aNeXo: 2021/1435832
Nº do coNtrato: 026/2021

JUstificativa: o presente termo aditivo de acréscimo e supressão de 
Serviços, com reflexo financeiro ao contrato nº 026/2021 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 técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta setraN.
valor iNicial do coNtrato: r$ 15.452.338,29 (quinze milhões, qua-
trocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e 
nove centavos).
valor sUPriMido: r$ 1.094.462,07 (um milhão, noventa e quatro mil, 
quatrocentos e sessenta e dois reais e sete centavos).
valor acrescido: r$ 3.778.104,39 (três milhões, setecentos e setenta 
e oito mil, cento e quatro reais e trinta e nove centavos).

refleXo fiNaNceiro: r$ 2.683.643,97 (dois milhões, seiscentos e oiten-
ta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos).
valor fiNal do coNtrato: r$ 18.135.980,61 (dezoito milhões, cento e 
trinta e cinco mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e um centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Unidade orçamentária: 290101; Programa de 
trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 449051; origem do 
recurso: tesouro; fonte do recurso: 0125000000; Pi: 206rPa31cX.
data da assiNatUra: 08/06/2022.
coNtratada: coNstrUtora JUMBo ltda.
cNPJ: nº. 07.630.228/0001-04.
ordeNador: adler GercileY alMeida da silveira - secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 811531

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: toMada de PreÇos

Número: n.º 006/2022.
oBJeto: restauração da iluminação de 06 (seis) pontes localizadas nas 
rodovias: Pa-483: Ponte almir Gabriel sobre o rio Guamá, com 1.976 m 
de comprimento, trecho: Pa-483 / Br-155, Ponte Moju cidade sobre o rio 
Moju, com 868 m de comprimento, trecho Br-155 / Pa-151 e ponte rio 
acará sobre o rio acará, com 860 m de comprimento, trecho Br-316 / Pa-
151; Pa-252: ponte União sobre o rio Moju, com 868 m de comprimento, 
trecho: Pa-151 / Pa-475 e Ponte sobre o rio capim, com 580 m de compri-
mento, trecho: Pa-140 / Pa-127 e na Pa-151, Ponte clóvis Mácola sobre o 
rio igarapé Miri, com 560 m de comprimento, trecho: Pa-407 / Pa-467, sob 
a jurisdição dos 1º, 4º e 7º Núcleos regionais.
entrega do edital: av. almte. Barroso, 3639 - edifício sede da setraN, 
1º andar.
o edital poderá ser lido, a partir do dia 10/06/2022, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de estado de transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da setraN www.setran.pa.gov.br, no Menu transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do edital (mídia digital), 
deverá comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa de soUZa.
local de abertura: edifício sede da setraN, 2º andar no auditório da 
setraN.
data de abertura: 27/06/2022.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adler GercileY alMeida da silveira
Belém, 08 de junho de 2022.

Protocolo: 811414

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do coNVÊNio: 092/2022  Processo Nº 2021/1294988

valor total: r$ 104.622.271,82 (cento e quatro milhões, seiscentos e vinte 
e dois mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos).
objeto: Pavimentação asfáltica e drenagem em 41km Na estrada vs-80 
e vs-81 (transcanadá) Para atendimento ao Programa construindo o 
amanhã-Grandes investimentos, No Município de canaã dos carajás/Pa 
– coordenadas: inicio: (6°30’28.70’s 50°3’54.48’’o) final: (6°36’36.18’’s 
50°2’38.41’’o).
data de assinatura: 08/06/2022 Prazo: 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias
inic. de vig.: 08/06/2022  t. vig.: 04/12/2023
foro: comarca de Belém
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7429; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0301; origem: recurso tesoUro; 
Plano interno: 206coNvPacc; ação detalhada: 276269.
NoMe: PrefeitUra MUNiciPal de caNaÃ dos caraJás - cNPJ: 
01.613.321/0001-24
ordeNador: adler GercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 811500

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 181 de 08 de JUNHo de 2022
Pae Nº 2022/695637

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor de deslocará para acompanhar a engª selma Gouveia 
até a alça viária, Goianésia, tailândia e Morada Nova
origem: Belém
destino(s): alça viária, Goianésia, tailândia e Morada Nova
servidor (a): edson lima rodrigues
cargo: Braçal
id. funcional: 2037777/1
Período: 30 a 31/05/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)
Portaria nº 182 de 08 de junho de 2022
Pae nº 2022/662677
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
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objetivo: acompanhar obras nos municipios de Brejo Grande do araguaia, 
Palestina, vila santa isabel, são domingos do araguaia
origem: Marabá
destino(s): Marabá, Brejo Grande do araguaia, Palestina, vila santa isa-
bel, são domingos do araguaia
servidor (a): Jose silva leite
cargo: chefe do 5º Núcleo regional
id. funcional: 5946472/1
Período: 02/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 183 de 08 de JUNHo de 2022
Pae Nº 2022/662536

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: acompanhar obras nos municipios de eldorado dos carajás, 
curionópolis, Parauapebas e canaã.
origem: Marabá
destino(s): eldorado dos carajás, curionópolis, Parauapebas e canaã
servidor (a): Jose silva leite
cargo: chefe do 5º Núcleo regional
id. funcional: 5946472/1
Período: 10 a 11/05/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

Portaria Nº 184 de 08 de JUNHo de 2022
Pae Nº 2002/662618

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: acompanhar obras nos municipios de são felix, Morada Nova, 
ipixuna, Jacundá e Goianésia.
origem: Marabá
destino(s): são felix, Morada Nova, ipixuna, Jacundá e Goianésia
servidor (a): Jose silva leite
cargo: chefe do 5º Núcleo regional
id. funcional: 5946472/1
Período: 04/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco edvan de oliveira

Protocolo: 811454

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 179 de 06 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 o disposto no art. 74 da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
considerando que através da Portaria Nº 006 de 01.02.2022, publicada 
no doe nº 34.850 de 01.02.2022, que suspendeu as férias do servidor;
r e s o l v e:
coNceder, o usufruto de férias do servidor GetUlio alves raMalHo 
JUNior, id. funcional nº 5957794/1, ocupante do cargo em comissão 
de Gerente, no período de 01 a 30.07.2022, referente ao exercício de 
01.12.2020 a 30.12.2021.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
fraNcisco edvaN de oliveira
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 180 de 07 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;
resolve:
coNceder, 30 (trinta) dias de férias regulamentares dos servidores abai-
xo relacionados, referente ao mês de JUlHo/2022.

id. FUNcioNaL NoMe LotaÇÃo Periodo 
aQUisitiVo

Periodo de 
GoZo

2033658/1 detrio raNUlfi costa da silva dirtec 11/02/2021 a 
10/02/2022 01 a 30.07.22

80846070/2 Yara do socorro saNtos da silva dirtec 01/05/2021 a 
30/04/2022 04.07 a 02.08.22

PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se
fraNcisco edvaN de oliveira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 811447

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de resPostas aos Pedidos de escLareciMeNtos 
editaL de coNcessÃo - coNcorrÊNcia Nº 005/2022.

Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica – tiPo Maior oferta Pela 
oUtorGa da coNcessÃo. NÚMero: 005/2022. Processo N.º 
2021/1276937 oBJeto: concessão para a exploração da infraestrutura e 
da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, 
monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capa-
cidade, gestão da segurança rodoviária e manutenção do nível de serviço 
de trechos do subsistema rodoviário do estado do Pará (srePa), pelo 
prazo de 30 (trinta) anos, compostos pela: Pa 150, trecho: Morada Nova 
– Goianésia do Pará - entr. Pa 475/256 com extensão 333,00 km; Pa 475, 
trecho: entr Pa 150/256 – entr. Pa 252 com extensão 41,60 km; Pa 252, 
trecho: entr. Pa 475 – entr. Pa 151/252 com extensão 41,40 km; Pa 151, 
trecho entr. Pa 252 – entr Pa 483/alça viária com 21,50 km; Pa 483, tre-

cho: acesso área Portuária vila do conde (Barcarena) - entr. Pa 151/ alça 
viária com extensão 18,60 km; alça viária sul de Belém, entr. Pa 151/483 
– entr. Br 316/010 com extensão 69,40 km.
encontra-se disponível no site www.setran.pa.gov.br, os pedidos de escla-
recimentos e as respostas ao edital coNcorrÊNcia N.005/2022 e seus 
anexos, publicado no Diário Oficial n.º 34970 pag.9 de 13/05/2022.
tendo em vista que as respostas não afetam a formulação das propostas, 
nos termos do item 4.3 do Edital, fica dispensada a republicação do Edital 
de concessão concorrência Nº 005/2022, mantidas todas as datas publi-
cadas para a entrega e abertura dos envelopes.
todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de licitação e 
seus anexos permanecem inalterados.
Para outras informações envie e-mail para concessaopa@setran.pa.gov.br.
ordenador: adler GercileY alMeida da silveira

Protocolo: 811360

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 117/2022-GP, de 06 de JUNHo de 2022.
o diretor PresideNte da companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso vii do 
art. 19 do estatuto social da cPH,
r e s o l v e
Nomear a sra. oiaMa GaBriela GaBriel saNtos silva como secre-
tário i, lotada na diretoria de Gestão Portuária da companhia de Portos 
e Hidrovias do estado do Pará – cPH, a contar de 01 de junho de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará – cPH, 06 de junho de 2022.
aBraÃo BeNassUlY Neto
diretor Presidente

Protocolo: 810831
Portaria Nº 118/2022-GP, de 06 de JUNHo de 2022.

o diretor PresideNte da companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso vii do 
art. 19 do estatuto social da cPH,
r e s o l v e
Nomear o sr. Pedro allaN Mota araÚJo como assessor, lotado na di-
retoria de Gestão Portuária da companhia de Portos e Hidrovias do estado 
do Pará – cPH, a contar de 01 de junho de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará – cPH, 06 de junho de 2022.
aBraÃo BeNassUlY Neto
diretor Presidente

Protocolo: 810832
Portaria Nº 119/2022-GP, de 06 de JUNHo de 2022.

o diretor PresideNte da companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso vii do 
art. 19 do estatuto social da cPH,
r e s o l v e
Nomear a sra. solaNGe de oliveira silva como sUPervisor ii, lotada 
na diretoria de Gestão Portuária da companhia de Portos e Hidrovias do 
estado do Pará – cPH, a contar de 01 de junho de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará – cPH, 06 de junho de 2022.
aBraÃo BeNassUlY Neto
diretor Presidente

Protocolo: 810833

.

.

aViso de LicitaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo

LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 e 
decreto estadUaL Nº2121/2018

critério de julgamento: menor preço global - regime de execução da obra: 
empreitada por preço unitário - Modalidade: Procedimento licitatório – 
Modo de disputa: fechado
Número: 012/2022-cPH - Processo nº 2022/113682
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a reforma e adequação do 
terminal Hidroviário de Passageiros e cargas no Município de são sebas-
tião da Boa vista, o qual visa atender as necessidades da companhia de 
Portos e Hidrovias do estado do Pará.
entrega do edital:
www.cph.pa.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: cleide cileNe aBUd ferreira
local de abertura: sala de reuniões da cPH, situada na avenida Generalís-
simo deodoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – ceP: 66.055-240 – Munícipio: 
Belém – estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: lici-
tacao@cph.pa.gov.br.
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data da abertura: 12/07/2022 (terça-feira)
ora da abertura: 09h00 (nove horas)
orçamento:
Programa de trabalho – 26.784.1486.7576
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0301
valor global estimado: r$894.913,04
ordenador: aBraÃo BeNassUlY Neto

Protocolo: 810967

diÁria
.

Portaria Nº. 123/2022-GP de 08 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 Maracanã (vila de algodoal) no dia 09/06/2022 a serviço da compa-
nhia de Portos e Hidrovias do estado do Pará.
 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁria
Zilmar Batista Paiva Junior assessor 5946513 005.637.563-81 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, 08 de junho de 2022.
aBraÃo BeNassUlY Neto
  diretor Presidente

Protocolo: 811015
Portaria Nº 124/2022-GP de 08 de JUNHo de 2022.

o diretor PresideNte da companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso vii do 
artº. 19º do estatuto social da cPH,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Maracanã (vila de algodoal) no dia 09/06/2022, a serviço da compa-
nhia de Portos e Hidrovias do estado do Pará.
 

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

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará – cPH, 08 de junho de 2022.
aBraÃo BeNassUlY Neto
  diretor Presidente
 

Protocolo: 811016
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

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.
Portaria Nº 166/2022 – 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, 
aNdrÉ lUiZ alBUQUerQUe silva, coNtrolador, mat 5952247/1, 
Joelson ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 e Marcos 
aleXaNdre silva e soUZa, aUXiliar, mat 5893336/3 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba, Moju, Barcarena/
Pa, no período 23 à 26/03/2022, 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 168/2022 – 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, 
HeltoN fraNcisco crUZ da cUNHa, supervisor i, mat 5945902/1, 
PaUlo liMa saNtos, fiscal, mat 2029561, MiGUel MacHado 
Maceió, fiscal, mat  3272486013, artHUr rUBeNs raBelo MartiNs, 
fiscal, mat  3278140010 e Benedito Gomes de araújo, agente fiscal, 
mat 2039354/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a santa maria/ capanema /Pa, no período 24 à 27/03/2022, 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 167/2022 – 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, 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, riNaldo NUNes de PiNHo, aGeNte fiscal, 
mat  3277879, 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 24 a 27/03/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 169/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 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, 
valdoMiro soares loPes, controlador, mat  5952240/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Porto de MoZ/Pa, no período 
de 23 à 25/03/2022, com o objetivo de realizar fiscalização. reGistre-
se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 170/2022 – 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, ao beneficiário, Wildson Araújo de 
Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a abaeté, Moju, Barcarena /Pa no 
período de 23 à 26/03/2022, com o objetivo de fiscalização. reGistre-
se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 172/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 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, 
alvaro Guilherme Palheta amazonas, Gerente do Gts, mat 5281482/9, 
andré augusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 5947484/1 e 
aldenor de Jesus Queiroz Junior, téc.em regulação-N/i, mat 59371262  
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Xinguará/Pa no 
período de 29/03 à 02/04/2022, com o objetivo de reunião. reGistre-se, 
PUBliQUe-se e cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 173/2022 – 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) diária, ao beneficiário, João 
Batista Henrique de oliveira, agente fiscal, mat 3270068-019 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba/Pa, no período 
de 28 à 31/03/2022, com o objetivo de fiscalização. reGistre-se, 
PUBliQUe-se e cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 174/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 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, José francisco santos 
soares, controlador, mat 5947523/1, Moisés rodrigues figueiredo, 
controlador, mat  5943617/2, francinaldo Meireles Wanzeler, controlador, 
mat  5952241/1 e lucas costa lopes, mat 5947447/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem à Barcarena/Pa, no período 25 
a 27/03/2022, 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 176/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 23 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, Victor 
Jorge teixeira dutra da costa, supervisor ii, mat 5946032/1, domingos 
de Miranda Moura, agente fiscal, mat 327258/01 e evandro Borges de 
Queiroz, controlador, mat 59474118  de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à terra alta/Pa, no período de 25 à 26/03/2022, 
com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, 
PUBliQUe-se e cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 177/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 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 acará/Pa, no período de 24 à 
28/03/2022, 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 178/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 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, 
GUstavo oliveira de soUZa, controlador, mat 5911960/3, lUcas 
aMoriM, aGeNte fiscal, mat 3272486/1  e aNdrÉ lUiZ soares Pereira, 
coNtrolador, mat 5952251/1  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Bujarú/Pa, no período de 25 a 27/03/2022, 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 029/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 03 
de fevereiro de 2022.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições resolve: coNceder, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos 
beneficiários, GABRIEL NEPOMUCENO BRITO FEIO, CONTROLADOR, mat 
8002832/1 e JoÃo carlos Pereira de soUZa, coNtrolador, mat 
5948106/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
BarcareNa (sÃo fraNcisco),Pa no período de 02 á 06/02/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.eUriPedes 
reis da crUZ filHo.
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Portaria Nº 181/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 de 
março de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Wildson 
araújo de Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Brasilia/df no período de 
29 à 30/03/2022, com o objetivo de participar de reunião com diretoria 
da aBar. reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.eUriPedes reis da 
crUZ filHo.
Portaria Nº 182/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 25 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 caroline 
Nazaré da silva carvalho, asistente administrativa., mat 54195912/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a dom eliseu 
e Paragominas/Pa, no período de 28/03 à 01/04/2022, com o objetivo 
de acompanhar serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 175/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 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, José Joaquim 
Bechir, agente fiscal, mat 2026155/1 e rildo Gonçalves almada, fiscal, mat 
200260146-027 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Moju/PA, no período 24 à 26/03/2022, 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 183/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 25 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, 
sergio Murilo Pamplona Novaes, controlador, mat 5948091/1 e João carlos 
Pereira de souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a BarcareNa (sÃo fraNcisco)/Pa, 
no período de 26 a 27/03/2022, 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 185/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 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, 
caroline Nazaré da silva carvalho, asistente administrativa, mat 
54195912/1  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Bragança e capanema/Pa, no período de 04 à 07/04/2022, com o objetivo 
de acompanhar serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 186/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 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, 
Brenda Brito Pereira de souza, aux. regulação, mat 5905775/2, ana do 
socorro Pinheiro Magalhães, supervisora i, mat 2013339-020 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 04 à 08/04/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 188/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 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, 
antonio Paulo Monteiro de souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 
e José ribamar Pereira da costa, Motorista, mat 54197887 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema e salinas/Pa, 
no período de 04 à 06/04/2022, com o objetivo de verificação no setor 
de fiscalização de apoio aos Terminais. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 187/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 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, José 
francisco quaresma Junior quaresma, supervisor ii, mat 594609/4 e  
lewison levy correa, aUX.operacional, mat 54191502/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a castanhal e inhagapí/Pa, no 
período de 04 à 06/04/2022, com os objetivos de verificação no setor 
de fiscalização de apoio aos Terminais. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 189/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 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, 
antonio Paulo Monteiro de souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 e 
Mário de oliveira Neto, Motorista, mat  5419141/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a capanema e salinas/Pa, no período de 
07 à 09/04/2022, com o objetivo de verificação no setor de fiscalização 
de apoio aos terminais. reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 190/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de 
março de 2022.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 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 acará/Pa no período de 29 a 31/03/2022, com 
o objetivo de fiscalização. reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
eUriPedes reis da crUZ filHo.

Portaria Nº 191/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de 
março de 2022.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
HeltoN fraNcisco crUZ da cUNHa, supervisor i, mat 5945902/1, 
PaUlo liMa saNtos, fiscal, mat  2029561, MiGUel MacHado 
Maceió, fiscal, mat  3272486013, artHUr rUBeNs raBelo MartiNs, 
fiscal, mat 3278140010 e  Benedito Gomes de araújo, agente fiscal, 
mat 2039354/1  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a santa maria/ capanema /Pa, no período 29 à 31/03/2022, 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 192/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 29 de 
março de 2022.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, BRUNO 
leoNardo soUZa silva, sUPervisor ii, mat 5946514/1, fraNcisco 
de PaUla ferreira NUNes, coNtrolador, mat 5953830/1, JeaN 
lUcas MoNteiro Batista, controlador, mat 5893842/3, adolfo Maia 
da costa JÚNior,  coNtrolador, mat 5852129/3, riNaldo NUNes 
de PiNHo, aGeNte fiscal, mat 3277879, aNdrÉ lUiZ alBUQUerQUe 
silva, coNtrolador, mat 5952247/1 e JoelsoN raMos de QUeiroZ, 
coNtrolador, mat  5889829/2  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem à soUre e salvaterra/Pa, no período de 29 à 31/03/2022, 
com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, 
PUBliQUe-se e cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 196/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 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, José francisco santos soares, 
controlador, mat 5947523/1, Moisés rodrigues figueiredo, controlador, 
mat  5943617/2, francinaldo Meireles Wanzeler, controlador, mat  
5952241/1 e  lucas costa lopes, controlador, mat  5947447/1  de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem à Barcarena/Pa, no período 
01 a 03/04/2022, 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 197/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 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, 
JoÃo Batista HeNriQUe de oliveira, fiscal, mat 2044293/1 e José 
do socorro Morais da cruz, supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a santa Maria/Pa, no período 
01 à 03/04/2022, 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 198/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 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, Pedro 
ferreira dos santos, controlador, mat de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Monte alegre/Pa, no período de 28 à 31/03/2022, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.eUriPedes reis 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 199/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 31 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, 
sergio Murilo Pamplona Novaes, controlador, mat 5948091/1, João carlos 
Pereira de souza, controlador, mat 5948106/1 e José ribamar damasceno 
dias, agente fiscal, mat 3276368/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a saNta crUZ do arari/Pa, no período de 02 
a 03/04/2022, 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 200/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 31 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, 
GUstavo oliveira de soUZa, mat controlador, mat 5911960/3, lUcas 
aMoriM, aGeNte fiscal, mat 3272486/1 e aNdrÉ lUiZ soares 
Pereira, coNtrolador, mat 952251/1  de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a BUJarÚ/Pa, no período de 01/04/2022 
a 03/04/2022, 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 201/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
abril de 2022.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a BarcareNa (sÃo fraNcisco) /Pa, 
no período de 01 à 04/04/2022, 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 202/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
abril de 2022.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 6 e ½ (seis e meia) diárias, aos beneficiários, 
Jean luiz Brandão Quaresma, supervisor, mat 5946036/1 e José do 
socorro Morais da cruz, supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba/Pa, no período 
04 à 10/04/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. reGistre-se, PUBliQUe-se e 
cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
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Portaria Nº 203/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
abril 2022.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 8 (oito) 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 
04-08 ,11 ás 14/03/2022, com objetivo de aderência entre a autorização 
concedida e a prática operacional no transporte hidroviário. reGistre-se, 
PUBliQUe-se e cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 204/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
abril 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 
06 á 10/04/2022, com objetivo de ações de controle tarifário. reGistre-se, 
PUBliQUe-se e cUMPra-se.eUriPedes reis da crUZ filHo.
Portaria Nº 205/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
abril 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 04 á 09/04/2022, 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 206/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de 
abril de 2022.o diretor Geral da  arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos beneficiários, 
HeltoN fraNcisco crUZ da cUNHa, supervisor i, mat 5945902/1, 
PaUlo liMa saNtos, fiscal, mat  2029561, MiGUel MacHado Maceió, 
fiscal, mat 3272486013 e  Benedito Gomes de araújo, agente fiscal, 
mat 2039354/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Paragominas/Pa, no período 05 à 10/04/2022, 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 209/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de 
abril de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, ao beneficiário, 
Marcos aleXaNdre silva e soUZa, aUXiliar, mat 5893336/3 e 
arleandro firmino simplício, controlador, mat 5952245/1  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a acará, tailândia, Goianésia/Pa 
no período de 05 à 10/04/2022, com o objetivo de acompanhar o diretor 
de fiscalização em operação. reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
eUriPedes reis da crUZ filHo.

Protocolo: 811226

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria Nº 151 de 08 de JUNHo de 2022.
o secretário de estado de deseNvolviMeNto aGroPecUário e da 
Pesca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doe nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNsideraNdo os Processos nº 2020/302210 e nº 2022/27400;
coNsideraNdo o decreto estadual nº 870 de 04/10/2013;
r e s o l v e:
art.1º. coNstitUir a comissão de recebimento e fiscalização dos itens 
constantes nos contratos formalizados com as empresas ÔMeGa ProdU-
tos e serviÇos ltda, videNte coNstrUÇÕes e coMÉrcio ltda Me, 
Neo Brs coMÉrcio de eletrodoMÉsticos, J. l. r. araÚJo coMÉr-
cio e serviÇos, GloBal distriBUidora de BeNs de coNsUMo ltda, 
frilUX iNdÚstria e coMÉrcio de refriGeraÇÃo eireli, daNfessi 
Móveis corPorativos e escolares ltda Me, BelPará coMercial 
e J l do B GUiMarÃes (JBX ProdUtos), cujo objeto é aQUisiÇÃo de 
eQUiPaMeNtos e Materiais Para a coMercialiZaÇÃo de ProdUtos 
aGroPecUarios aliMeNtares eM feiras e Mercados, No ÂMBito do 
estado do Pará, que tem como objetivo receber e examinar, no que 
diz respeito à quantidade e a qualidade, o material ou bens permanentes 
adquiridos pela sedaP, por meio do Processo licitatório PreGÃo eletrÔ-
Nico srP nº 001/2021 - sedaP.
art.2º. estaBelecer que a comissão de que trata o art. 1º terá como 
competências:
1. a) receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e a qualidade, 
o material entregue pelo contrato em cumprimento ao contrato ou instru-
mento equivalente;
2. b) solicitar à Unidade solicitante a indicação de servidor habilitado com 
conhecimentos técnico em área especifica, para respectiva análise e pare-
cer técnico do material adquirido;
3. c) Rejeitar o material sempre que estiver fora das especificações dos 
contratos ou instrumento equivalente;
4. d) Expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou Notificação, no caso 
de rejeição de material;
5. e) receber os recursos dirigidos à autoridade superior, interpostos con-
tra seus atos e tomar as providências pertinentes;
6. f) rever seus atos, de ofício ou mediante provocação;
7. g) remeter à autoridade superior o recurso, devidamente instruído e 
informado.
art.3º. NoMear, para compor a referida coMissÃo, os seguintes servidores:
1. carlos roBerto GoMes, ocupante do cargo de técnico em Gestão 
Pública, matrícula nº 54189435/8;

2. alBerto costa Pereira, ocupante do cargo de técnico em Gestão de 
agropecuária, matrícula nº 13110/1; e
3. DILSON CUNHA, ocupante do cargo de Agente de Operações Gráficas, 
matrícula nº 11312/1.
art. 4º. deterMiNar que nenhum material ou bem deverá ser liberado 
aos usuários antes de cumpridas as formalidades de recebimento, aceita-
ção e registro no competente instrumento de controle.
art.5º- revoGadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em 
vigor na data da sua publicação.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
JoÃo carlos leÃo raMos
secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 811376

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 147 de 08 de JUNHo de 2022
o secretário adJUNto, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo nº 2022/680239;
r e s o l v e:
desiGNar o servidor delMir fiGUeira NUNes, matrícula nº 3250709/ 1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder ao cargo 
de Gerente, no período de 04/07/2022 a 02/08/2022, em virtude do titular, 
fraNcisco carlos alves de liMa, matrícula nº 5955973/ 1, estar em 
gozo de férias.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
lUcas vieira torres
secretário adjunto de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca-sedaP.

Protocolo: 811272

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo - coNVÊNio Nº 44/2022 - Publicado no 
doe Nº 34.990 em 01/06/2022.
Protocolo: 806961
onde se lê: “NatUreZa da desPesa: 33390-30/ foNte de recUr-
so:0397”
Leia-se: “NatUreZa da desPesa: 334041 e 444042 / foNte de recUrso:0301”.
ordenador: João carlos leão ramos

Protocolo: 811187

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 101/2022-sedaP
Processo de desPesa Nº 2020/61383-sedaP

objeto: aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos e veÍcUlos Para aPoio ao 
ProcacaU.
valor Global: r$ 6.580,00 (seis Mil e Quinhentos e oitenta reais).
dotação orçamentária: ação: 8705 / 8238; Natureza de despesa: 449052 
/ 3090-30; fonte de recurso: 0135 / 0335; funcional Programática: 
20.608.1491.8705 / 20.126.1508.8238.
data assinatura: 08/06/2022.
vigência: 09/06/2022 a 08/06/2023.
contratado: Neo Brs coMÉrcio de eletrodoMÉsticos ltda.
endereço: rua Nossa senhora aparecida, nº 164, Bairro: castanheira, Be-
lém/Pa.
ordenador: JoÃo carlos leÃo raMos.

Protocolo: 811246
coNtrato Nº 105/2022-sedaP

Processo de desPesa Nº 2020/61383-sedaP
objeto: aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos e veÍcUlos Para aPoio ao 
ProcacaU.
valor Global: r$ 6.000,00 (seis Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8705 / 8238; Natureza de despesa: 449052 
/ 3090-30; fonte de recurso: 0135 / 0335; funcional Programática: 
20.608.1491.8705 / 20.126.1508.8238.
data assinatura: 08/06/2022.
vigência: 09/06/2022 a 08/06/2023.
contratado: laNce Norte distriBUidora de eQUiPaMeNtos eletro
-eletrÔNicos ltda-Me.
endereço: rod. augusto Montenegro, conj. Maguari al. 07 Nº 49 – ceP: 
66.083-067.
ordenador: JoÃo carlos leÃo raMos.

Protocolo: 811247

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 49/2022 – sedaP
Processo nº 2020/505334
concedente: secretaria de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
objeto: transferência voluntária de recursos para construção de centro de 
Produção de alevinos municipal de Breves/Pa.
representante do Município: JosÉ aNtoNio aZevedo leÃo.
data de assinatura: 08/06/2022.
valor total: r$ 539.620,97 (Quinhentos e trinta e Nove Mil, seiscentos e 
vinte reais e Noventa e sete centavos).
contrapartida: r$ 104.805,15 (cento e Quatro Mil, oitocentos e cinco re-
ais e Quinze centavos).
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dotação orçamentária: Projeto atividade: 8710, elemento de des-
pesa: 4440-42, fonte de recursos: 0101, função Programática: 
20.608.1491.8710.
Prazo de vigência: 09/06/2022 à 08/06/2023.
convenente: MUNicÍPio de Breves /Pa, cNPJ n° 04.876.389/0001-94.
endereço: Praça 03 de outubro, nº 01, Bairro: centro, ceP 68.800-000, 
estado do Pará
ordenador de despesas: JoÃo carlos leÃo raMos.

Protocolo: 811261

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 146 de 08 de JUNHo de 2022
o diretor adMiNistrativo e fiNaNceiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo nº 2022/713024;
resolve:
coNceder, a utilização em gozo, do período de 15 (quinze) dias de férias, 
suspensos através da Portaria Nº 085 de 11/04/2022, publicada no doe 
34.931 de 12/04/2022 da servidora cleide reGiNa da silva iMBiriBa, 
matrícula nº 10332/ 1, para o período de 27/06/2022 a 11/07/2022
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
 Márcio Marcelo de soUZa triNdade
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 811420

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 115/2022
cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto aGroPecUá-
rio e da Pesca – sedaP
cessioNária: MUNicÍPio de sÃo JoÃo de PiraBas.
oBJeto de cessÃo: 05 (ciNco) BalcÕes refriGerados, 10 (deZ) estU-
fas eM iNoX vidro, 30 (triNta) foGÕes iNdUstriais 4 Bocas, 10 (deZ) 
foGÕes iNdUstriais 2 Bocas, 10 (deZ) refresQUeiras iNdUstriais.
data de assiNatUra: 08/06/2022
viGÊNcia: 08/06/2022 a 31/12/2027.
ordeNador resPoNsável: JoÃo carlos leÃo raMos.

Protocolo: 811295

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1057 de 08 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 o iterPa, através da Portaria Nº 219, de 29 de 
abril de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 32.632, de 30 
de abril de 2014, arrecadou a área de terras denominada Gleba rouxinou, 
localizada no Município de Goianésia do Pará, com área de 3.541,5126 ha, 
a qual foi Matriculada no cartório de registro de imóveis da comarca de 
Goianésia do Pará sob o nº 1159, livro: 2-f, ficha 192;
coNsideraNdo que a área denominada Gleba rouxinou foi ajustada a 
partir do georreferenciamento, a fim de incluir lotes para arrecadação;
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 2013/543159.
resolve:
i – retificar a área de terras denominada Gleba rouxinou, localizada no 
Município de Goianésia do Pará, de uma área de 3.541,5126 ha, para uma 
área de 4.665,8923 ha (quatro mil seiscentos e sessenta e cinco hectares, 
oitenta e nove ares e vinte e três centiares) com limites, confrontações e 
demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elabora-
do pelo iterPa, nos seguintes termos: partindo do marco P-001, de coor-
denada N =  9.589.976,11m e e = 738.515,64m; deste, segue pela Mar-
gem esquerda do rio ararandeua, com a seguinte distância; 9.666,22 m 
até o marco M-001, de coordenada N = 9.583.123,63m e e = 736.548,81m; 
deste segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido leste-o-
este) da vicinal do sete, com a seguinte distância; 20,04 m e azimute 
plano 251°44’13” até o marco M-002, de coordenada N = 9.583.117,35m 

e e = 736.529,78m; 334,48 m e azimute plano 252°11’46” até o marco 
M-003, de coordenada N = 9.583.015,08m e e = 736.211,32m; 15,09 m 
e azimute plano 252°10’38” até o marco M-004, de coordenada N = 
9.583.010,46m e e = 736.196,95m; 316,74 m e azimute plano 252°11’44” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.582.913,61m e e = 735.895,38m; 
17,48 m e azimute plano 252°12’28” até o marco M-006, de coordenada N 
= 9.582.908,27m e e = 735.878,74m; 353,43 m e azimute plano 
252°11’42” até o marco M-007, de coordenada N = 9.582.800,20m e e = 
735.542,24m; 197,08 m e azimute plano 252°11’45” até o marco M-008, 
de coordenada N = 9.582.739,94m e e = 735.354,60m; 14,61 m e azimu-
te plano 252°11’06” até o marco M-009, de coordenada N = 9.582.735,47m 
e e = 735.340,69m; 102,20 m e azimute plano 252°11’40” até o marco 
M-010, de coordenada N = 9.582.704,22m e e = 735.243,39m; 138,72 m 
e azimute plano 252°11’55” até o marco M-011, de coordenada N = 
9.582.661,81m e e = 735.111,31m; 143,18 m e azimute plano 252°11’29” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.582.618,02m e e = 734.974,99m; 
21,79 m e azimute plano 252°12’19” até o marco M-013, de coordenada N 
= 9.582.611,36m e e = 734.954,24m; 19,01 m e azimute plano 252°12’13” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.582.605,55m e e = 734.936,14m; 
14,53 m e azimute plano 252°12’04” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.582.601,11m e e = 734.922,31m; 26,38 m e azimute plano 252°11’24” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.582.593,04m e e = 734.897,19m; 
23,84 m e azimute plano 252°11’45” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.582.585,75m e e = 734.874,49m; 112,23 m e azimute plano 
252°11’35” até o marco M-018, de coordenada N = 9.582.551,43m e e = 
734.767,64m; 115,21 m e azimute plano 252°11’39” até o marco M-019, 
de coordenada N = 9.582.516,20m e e = 734.657,95m; 25,07 m e azimu-
te plano 244°15’10” até o marco M-020, de coordenada N = 9.582.505,31m 
e e = 734.635,37m; 106,57 m e azimute plano 253°24’30” até o marco 
M-021, de coordenada N = 9.582.474,88m e e = 734.533,24m; 17,00 m 
e azimute plano 253°25’13” até o marco M-022, de coordenada N = 
9.582.470,03m e e = 734.516,95m; 178,45 m e azimute plano 253°24’26” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.582.419,07m e e = 734.345,93m; 
130,25 m e azimute plano 252°46’11” até o marco M-024, de coordenada 
N = 9.582.380,49m e e = 734.221,53m; 225,42 m e azimute plano 
252°46’03” até o marco M-025, de coordenada N = 9.582.313,71m e e = 
734.006,23m; 26,57 m e azimute plano 253°13’20” até o marco M-026, de 
coordenada N = 9.582.306,04m e e = 733.980,79m; 71,07 m e azimute 
plano 253°14’06” até o marco M-027, de coordenada N = 9.582.285,54m 
e e = 733.912,74m; 96,65 m e azimute plano 253°14’02” até o marco 
M-028, de coordenada N = 9.582.257,66m e e = 733.820,20m; 166,29 m 
e azimute plano 253°14’00” até o marco M-029, de coordenada N = 
9.582.209,69m e e = 733.660,98m; 337,62 m e azimute plano 253°40’30” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.582.114,79m e e = 733.336,97m; 
166,04 m e azimute plano 253°48’17” até o marco M-031, de coordenada 
N = 9.582.068,48m e e = 733.177,52m; 156,87 m e azimute plano 
253°48’23” até o marco M-032, de coordenada N = 9.582.024,73m e e = 
733.026,87m; 237,45 m e azimute plano 254°04’59” até o marco M-033, 
de coordenada N = 9.581.959,61m e e = 732.798,52m; 92,87 m e azimu-
te plano 254°04’36” até o marco M-034, de coordenada N = 9.581.934,13m 
e e = 732.709,21m; 190,37 m e azimute plano 253°32’25” até o marco 
M-035, de coordenada N = 9.581.880,19m e e = 732.526,64m; 88,05 m 
e azimute plano 253°32’20” até o marco M-036, de coordenada N = 
9.581.855,24m e e = 732.442,20m; 27,89 m e azimute plano 253°18’45” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.581.847,23m e e = 732.415,48m; 
218,51 m e azimute plano 253°18’00” até o marco M-038, de coordenada 
N = 9.581.784,44m e e = 732.206,19m; 0,03 m e azimute plano 
341°33’54” até o marco M-039, de coordenada N = 9.581.784,47m e e = 
732.206,18m; 51,22 m e azimute plano 254°27’09” até o marco M-040, de 
coordenada N = 9.581.770,74m e e = 732.156,83m; 0,30 m e azimute 
plano 181°54’33” até o marco M-041, de coordenada N = 9.581.770,44m 
e e = 732.156,82m; 0,03 m e azimute plano 251°33’54” até o marco 
M-042, de coordenada N = 9.581.770,43m e e = 732.156,79m; 161,80 m 
e azimute plano 254°33’18” até o marco M-043, de coordenada N = 
9.581.727,34m e e = 732.000,83m; 10,46 m e azimute plano 253°54’15” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.581.724,44m e e = 731.990,78m; 
104,33 m e azimute plano 253°52’44” até o marco M-045, de coordenada 
N = 9.581.695,47m e e = 731.890,55m; 94,23 m e azimute plano 
253°52’57” até o marco M-046, de coordenada N = 9.581.669,31m e e = 
731.800,02m; 47,99 m e azimute plano 252°02’13” até o marco M-047, de 
coordenada N = 9.581.654,51m e e = 731.754,37m; 100,37 m e azimute 
plano 252°02’23” até o marco M-048, de coordenada N = 9.581.623,56m 
e e = 731.658,89m; deste segue pela faixa de domínio pela Margem di-
reita (sentido sul-Norte) da vicinal do eucalipto, com a seguinte distância; 
6,60 m e azimute plano 349°26’20” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.581.630,05m e e = 731.657,68m; 0,46 m e azimute plano 346°15’49” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.581.630,50m e e = 731.657,57m; 
66,12 m e azimute plano 342°55’47” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.581.693,71m e e = 731.638,16m; 44,50 m e azimute plano 342°47’11” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.581.736,22m e e = 731.624,99m; 
0,63 m e azimute plano 342°25’43” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.581.736,82m e e = 731.624,80m; 45,32 m e azimute plano 342°48’02” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.581.780,11m e e = 731.611,40m; 
0,09 m e azimute plano 341°33’54” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.581.780,20m e e = 731.611,37m; 75,61 m e azimute plano 341°21’58” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.581.851,85m e e = 731.587,21m; 
0,08 m e azimute plano 345°57’50” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.581.851,93m e e = 731.587,19m; 0,15 m e azimute plano 336°48’05” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.581.852,07m e e = 731.587,13m; 
150,09 m e azimute plano 338°02’08” até o marco M-059, de coordenada 
N = 9.581.991,27m e e = 731.530,99m; 9,96 m e azimute plano 
338°04’13” até o marco M-060, de coordenada N = 9.582.000,51m e e = 
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731.527,27m; 62,30 m e azimute plano 342°23’17” até o marco M-061, de 
coordenada N = 9.582.059,89m e e = 731.508,42m; 0,16 m e azimute 
plano 341°33’54” até o marco M-062, de coordenada N = 9.582.060,04m 
e e = 731.508,37m; 0,09 m e azimute plano 339°26’38” até o marco 
M-063, de coordenada N = 9.582.060,12m e e = 731.508,34m; 49,37 m 
e azimute plano 338°55’45” até o marco M-064, de coordenada N = 
9.582.106,19m e e = 731.490,59m; 31,24 m e azimute plano 347°39’15” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.582.136,71m e e = 731.483,91m; 
43,04 m e azimute plano 355°13’43” até o marco M-066, de coordenada N 
= 9.582.179,60m e e = 731.480,33m; 19,29 m e azimute plano 355°53’51” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.582.198,84m e e = 731.478,95m; 
41,90 m e azimute plano 349°00’23” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.582.239,97m e e = 731.470,96m; 91,62 m e azimute plano 349°00’28” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.582.329,91m e e = 731.453,49m; 
0,09 m e azimute plano 347°28’16” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.582.330,00m e e = 731.453,47m; 23,86 m e azimute plano 349°00’20” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.582.353,42m e e = 731.448,92m; 
128,83 m e azimute plano 349°00’37” até o marco M-072, de coordenada 
N = 9.582.479,89m e e = 731.424,36m; 45,32 m e azimute plano 
349°00’36” até o marco M-073, de coordenada N = 9.582.524,38m e e = 
731.415,72m; 33,38 m e azimute plano 348°59’59” até o marco M-074, de 
coordenada N = 9.582.557,15m e e = 731.409,35m; 36,47 m e azimute 
plano 349°00’49” até o marco M-075, de coordenada N = 9.582.592,95m 
e e = 731.402,40m; 41,34 m e azimute plano 342°13’37” até o marco 
M-076, de coordenada N = 9.582.632,32m e e = 731.389,78m; 47,51 m 
e azimute plano 343°24’54” até o marco M-077, de coordenada N = 
9.582.677,85m e e = 731.376,22m; 27,11 m e azimute plano 350°56’14” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.582.704,62m e e = 731.371,95m; 
10,38 m e azimute plano 342°57’44” até o marco M-079, de coordenada N 
= 9.582.714,54m e e = 731.368,91m; 10,49 m e azimute plano 330°36’02” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.582.723,68m e e = 731.363,76m; 
8,64 m e azimute plano 331°12’34” até o marco M-081, de coordenada N 
= 9.582.731,25m e e = 731.359,60m; 2,72 m e azimute plano 331°10’15” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.582.733,63m e e = 731.358,29m; 
38,77 m e azimute plano 349°44’01” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.582.771,78m e e = 731.351,38m; 102,16 m e azimute plano 
342°58’11” até o marco M-084, de coordenada N = 9.582.869,46m e e = 
731.321,46m; 75,31 m e azimute plano 336°28’54” até o marco M-085, de 
coordenada N = 9.582.938,51m e e = 731.291,41m; 41,79 m e azimute 
plano 336°29’24” até o marco M-086, de coordenada N = 9.582.976,83m 
e e = 731.274,74m; 153,45 m e azimute plano 336°28’56” até o marco 
M-087, de coordenada N = 9.583.117,53m e e = 731.213,51m; 2,18 m e 
azimute plano 336°29’27” até o marco M-088, de coordenada N = 
9.583.119,53m e e = 731.212,64m; 113,54 m e azimute plano 336°28’51” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.583.223,64m e e = 731.167,33m; 
55,77 m e azimute plano 336°28’40” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.583.274,78m e e = 731.145,07m; 42,55 m e azimute plano 336°28’40” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.583.313,79m e e = 731.128,09m; 
11,50 m e azimute plano 326°03’40” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.583.323,33m e e = 731.121,67m; 17,59 m e azimute plano 334°02’48” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.583.339,15m e e = 731.113,97m; 
47,17 m e azimute plano 338°09’21” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.583.382,93m e e = 731.096,42m; 5,08 m e azimute plano 348°45’23” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.583.387,91m e e = 731.095,43m; 
40,59 m e azimute plano 335°45’08” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.583.424,92m e e = 731.078,76m; 65,84 m e azimute plano 335°45’04” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.583.484,95m e e = 731.051,72m; 
0,48 m e azimute plano 335°33’22” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.583.485,39m e e = 731.051,52m; 108,57 m e azimute plano 
335°44’46” até o marco M-099, de coordenada N = 9.583.584,38m e e = 
731.006,92m; 21,80 m e azimute plano 335°45’46” até o marco M-100, de 
coordenada N = 9.583.604,26m e e = 730.997,97m; 33,79 m e azimute 
plano 335°44’54” até o marco M-101, de coordenada N = 9.583.635,07m 
e e = 730.984,09m; 85,04 m e azimute plano 335°44’48” até o marco 
M-102, de coordenada N = 9.583.712,60m e e = 730.949,16m; 65,70 m 
e azimute plano 335°44’40” até o marco M-103, de coordenada N = 
9.583.772,50m e e = 730.922,17m; 22,56 m e azimute plano 321°36’21” 
até o marco M-104, de coordenada N = 9.583.790,18m e e = 730.908,16m; 
8,05 m e azimute plano 321°36’25” até o marco M-105, de coordenada N 
= 9.583.796,49m e e = 730.903,16m; 0,11 m e azimute plano 318°48’51” 
até o marco M-106, de coordenada N = 9.583.796,57m e e = 730.903,09m; 
0,35 m e azimute plano 318°30’13” até o marco M-107, de coordenada N 
= 9.583.796,83m e e = 730.902,86m; 0,35 m e azimute plano 312°42’34” 
até o marco M-108, de coordenada N = 9.583.797,07m e e = 730.902,60m; 
0,34 m e azimute plano 306°31’44” até o marco M-109, de coordenada N 
= 9.583.797,27m e e = 730.902,33m; 0,33 m e azimute plano 302°44’07” 
até o marco M-110, de coordenada N = 9.583.797,45m e e = 730.902,05m; 
28,96 m e azimute plano 300°30’20” até o marco M-111, de coordenada N 
= 9.583.812,15m e e = 730.877,10m; 22,18 m e azimute plano 0°07’45” 
até o marco M-112, de coordenada N = 9.583.834,33m e e = 730.877,15m; 
0,45 m e azimute plano 357°27’19” até o marco M-113, de coordenada N 
= 9.583.834,78m e e = 730.877,13m; 18,89 m e azimute plano 353°38’47” 
até o marco M-114, de coordenada N = 9.583.853,55m e e = 730.875,04m; 
23,75 m e azimute plano 353°40’04” até o marco M-115, de coordenada N 
= 9.583.877,16m e e = 730.872,42m; 6,63 m e azimute plano 353°40’44” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.583.883,75m e e = 730.871,69m; 
0,24 m e azimute plano 352°52’30” até o marco M-117, de coordenada N 
= 9.583.883,99m e e = 730.871,66m; 0,31 m e azimute plano 346°51’58” 
até o marco M-118, de coordenada N = 9.583.884,29m e e = 730.871,59m; 
0,31 m e azimute plano 343°18’03” até o marco M-119, de coordenada N 
= 9.583.884,59m e e = 730.871,50m; 6,09 m e azimute plano 341°14’17” 
até o marco M-120, de coordenada N = 9.583.890,36m e e = 730.869,54m; 

109,56 m e azimute plano 336°11’27” até o marco M-121, de coordenada 
N = 9.583.990,60m e e = 730.825,31m; 38,46 m e azimute plano 
336°11’14” até o marco M-122, de coordenada N = 9.584.025,79m e e = 
730.809,78m; 73,93 m e azimute plano 336°11’42” até o marco M-123, de 
coordenada N = 9.584.093,43m e e = 730.779,94m; 4,01 m e azimute 
plano 341°31’11” até o marco M-124, de coordenada N = 9.584.097,23m 
e e = 730.778,67m; 4,24 m e azimute plano 336°02’15” até o marco 
M-125, de coordenada N = 9.584.101,10m e e = 730.776,95m; 38,49 m 
e azimute plano 336°02’20” até o marco M-126, de coordenada N = 
9.584.136,27m e e = 730.761,32m; 0,17 m e azimute plano 336°22’14” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.584.136,43m e e = 730.761,25m; 
0,40 m e azimute plano 333°26’06” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.584.136,79m e e = 730.761,07m; 53,28 m e azimute plano 333°28’07” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.584.184,46m e e = 730.737,27m; 
59,99 m e azimute plano 339°39’43” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.584.240,71m e e = 730.716,42m; 2,08 m e azimute plano 339°44’03” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.584.242,66m e e = 730.715,70m; 
26,54 m e azimute plano 341°53’10” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.584.267,88m e e = 730.707,45m; 0,12 m e azimute plano 340°01’01” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.584.267,99m e e = 730.707,41m; 
0,15 m e azimute plano 340°20’46” até o marco M-134, de coordenada N 
= 9.584.268,13m e e = 730.707,36m; 21,19 m e azimute plano 338°04’59” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.584.287,79m e e = 730.699,45m; 
2,66 m e azimute plano 337°57’32” até o marco M-136, de coordenada N 
= 9.584.290,26m e e = 730.698,45m; 13,21 m e azimute plano 350°06’09” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.584.303,27m e e = 730.696,18m; 
0,19 m e azimute plano 348°06’41” até o marco M-138, de coordenada N 
= 9.584.303,46m e e = 730.696,14m; 52,90 m e azimute plano 347°19’19” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.584.355,07m e e = 730.684,53m; 
6,10 m e azimute plano 347°18’29” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.584.361,02m e e = 730.683,19m; 5,38 m e azimute plano 347°19’57” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.584.366,27m e e = 730.682,01m; 
0,41 m e azimute plano 344°37’25” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.584.366,67m e e = 730.681,90m; 75,94 m e azimute plano 341°14’35” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.584.438,58m e e = 730.657,48m; 
0,08 m e azimute plano 345°57’50” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.584.438,66m e e = 730.657,46m; 0,07 m e azimute plano 333°26’06” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.584.438,72m e e = 730.657,43m; 
54,14 m e azimute plano 339°06’16” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.584.489,30m e e = 730.638,12m; 0,38 m e azimute plano 336°48’05” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.584.489,65m e e = 730.637,97m; 
15,16 m e azimute plano 333°41’18” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.584.503,24m e e = 730.631,25m; 25,62 m e azimute plano 333°43’30” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.584.526,21m e e = 730.619,91m; 
32,97 m e azimute plano 339°53’59” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.584.557,17m e e = 730.608,58m; 36,15 m e azimute plano 341°37’13” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.584.591,48m e e = 730.597,18m; 
0,11 m e azimute plano 338°11’55” até o marco M-152, de coordenada N 
= 9.584.591,58m e e = 730.597,14m; 0,16 m e azimute plano 338°11’55” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.584.591,73m e e = 730.597,08m; 
10,71 m e azimute plano 337°50’28” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.584.601,65m e e = 730.593,04m; 27,84 m e azimute plano 17°59’33” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.584.628,13m e e = 730.601,64m; 
0,56 m e azimute plano 13°32’09” até o marco M-156, de coordenada N = 
9.584.628,67m e e = 730.601,77m; 0,34 m e azimute plano 8°21’57” até 
o marco M-157, de coordenada N = 9.584.629,01m e e = 730.601,82m; 
0,35 m e azimute plano 3°16’14” até o marco M-158, de coordenada N = 
9.584.629,36m e e = 730.601,84m; 0,08 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-159, de coordenada N = 9.584.629,44m e e = 730.601,84m; 
27,37 m e azimute plano 359°00’58” até o marco M-160, de coordenada N 
= 9.584.656,81m e e = 730.601,37m; 0,53 m e azimute plano 355°41’02” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.584.657,34m e e = 730.601,33m; 
62,25 m e azimute plano 351°21’07” até o marco M-162, de coordenada N 
= 9.584.718,88m e e = 730.591,97m; 31,95 m e azimute plano 353°25’20” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.584.750,62m e e = 730.588,31m; 
94,49 m e azimute plano 353°25’08” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.584.844,49m e e = 730.577,48m; 3,56 m e azimute plano 357°54’31” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.584.848,05m e e = 730.577,35m; 
30,77 m e azimute plano 357°49’16” até o marco M-166, de coordenada N 
= 9.584.878,80m e e = 730.576,18m; 83,49 m e azimute plano 357°49’27” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.584.962,23m e e = 730.573,01m; 
91,37 m e azimute plano 358°30’49” até o marco M-168, de coordenada N 
= 9.585.053,57m e e = 730.570,64m; 20,55 m e azimute plano 358°31’19” 
até o marco M-169, de coordenada N = 9.585.074,11m e e = 730.570,11m; 
24,60 m e azimute plano 5°02’11” até o marco M-170, de coordenada N = 
9.585.098,62m e e = 730.572,27m; 0,05 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-171, de coordenada N = 9.585.098,67m e e = 730.572,27m; 
28,01 m e azimute plano 4°14’19” até o marco M-172, de coordenada N = 
9.585.126,60m e e = 730.574,34m; 108,86 m e azimute plano 351°05’26” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.585.234,15m e e = 730.557,48m; 
9,67 m e azimute plano 351°04’25” até o marco M-174, de coordenada N 
= 9.585.243,70m e e = 730.555,98m; 118,79 m e azimute plano 
350°21’39” até o marco M-175, de coordenada N = 9.585.360,81m e e = 
730.536,09m; 17,95 m e azimute plano 350°05’11” até o marco M-176, de 
coordenada N = 9.585.378,49m e e = 730.533,00m; 85,34 m e azimute 
plano 347°22’09” até o marco M-177, de coordenada N = 9.585.461,76m 
e e = 730.514,34m; 135,32 m e azimute plano 347°21’53” até o marco 
M-178, de coordenada N = 9.585.593,80m e e = 730.484,74m; 26,46 m 
e azimute plano 347°22’55” até o marco M-179, de coordenada N = 
9.585.619,62m e e = 730.478,96m; 1,42 m e azimute plano 347°25’39” 
até o marco M-180, de coordenada N = 9.585.621,01m e e = 730.478,65m; 
82,34 m e azimute plano 347°21’59” até o marco M-181, de coordenada N 
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= 9.585.701,36m e e = 730.460,64m; 97,10 m e azimute plano 347°21’54” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.585.796,11m e e = 730.439,40m; 
121,10 m e azimute plano 343°33’03” até o marco M-183, de coordenada 
N = 9.585.912,25m e e = 730.405,11m; 61,02 m e azimute plano 
344°46’13” até o marco M-184, de coordenada N = 9.585.971,13m e e = 
730.389,08m; 1,63 m e azimute plano 344°40’59” até o marco M-185, de 
coordenada N = 9.585.972,70m e e = 730.388,65m; 154,27 m e azimute 
plano 344°46’06” até o marco M-186, de coordenada N = 9.586.121,55m 
e e = 730.348,12m; 120,98 m e azimute plano 345°35’01” até o marco 
M-187, de coordenada N = 9.586.238,72m e e = 730.318,00m; 0,09 m e 
azimute plano 341°33’54” até o marco M-188, de coordenada N = 
9.586.238,81m e e = 730.317,97m; 24,16 m e azimute plano 344°14’37” 
até o marco M-189, de coordenada N = 9.586.262,06m e e = 730.311,41m; 
81,34 m e azimute plano 344°13’09” até o marco M-190, de coordenada N 
= 9.586.340,33m e e = 730.289,29m; 97,01 m e azimute plano 344°13’39” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.586.433,69m e e = 730.262,92m; 
168,77 m e azimute plano 344°27’30” até o marco M-192, de coordenada 
N = 9.586.596,29m e e = 730.217,70m; 96,40 m e azimute plano 
344°54’25” até o marco M-193, de coordenada N = 9.586.689,36m e e = 
730.192,60m; 74,74 m e azimute plano 344°55’01” até o marco M-194, de 
coordenada N = 9.586.761,53m e e = 730.173,15m; 0,09 m e azimute 
plano 341°33’54” até o marco M-195, de coordenada N = 9.586.761,62m 
e e = 730.173,12m; 41,71 m e azimute plano 343°31’28” até o marco 
M-196, de coordenada N = 9.586.801,62m e e = 730.161,29m; 46,17 m 
e azimute plano 343°31’53” até o marco M-197, de coordenada N = 
9.586.845,90m e e = 730.148,20m; 0,23 m e azimute plano 342°21’00” 
até o marco M-198, de coordenada N = 9.586.846,12m e e = 730.148,13m; 
0,10 m e azimute plano 336°02’15” até o marco M-199, de coordenada N 
= 9.586.846,21m e e = 730.148,09m; 25,43 m e azimute plano 338°48’49” 
até o marco M-200, de coordenada N = 9.586.869,92m e e = 730.138,90m; 
0,12 m e azimute plano 335°33’22” até o marco M-201, de coordenada N 
= 9.586.870,03m e e = 730.138,85m; 42,09 m e azimute plano 337°05’02” 
até o marco M-202, de coordenada N = 9.586.908,80m e e = 730.122,46m; 
70,66 m e azimute plano 339°55’44” até o marco M-203, de coordenada N 
= 9.586.975,17m e e = 730.098,21m; 71,36 m e azimute plano 341°17’00” 
até o marco M-204, de coordenada N = 9.587.042,76m e e = 730.075,31m; 
20,17 m e azimute plano 347°06’27” até o marco M-205, de coordenada N 
= 9.587.062,42m e e = 730.070,81m; 32,31 m e azimute plano 347°04’09” 
até o marco M-206, de coordenada N = 9.587.093,91m e e = 730.063,58m; 
0,27 m e azimute plano 347°00’19” até o marco M-207, de coordenada N 
= 9.587.094,17m e e = 730.063,52m; 65,89 m e azimute plano 343°14’54” 
até o marco M-208, de coordenada N = 9.587.157,26m e e = 730.044,53m; 
54,00 m e azimute plano 346°42’46” até o marco M-209, de coordenada N 
= 9.587.209,81m e e = 730.032,12m; 0,09 m e azimute plano 347°28’16” 
até o marco M-210, de coordenada N = 9.587.209,90m e e = 730.032,10m; 
7,16 m e azimute plano 345°21’44” até o marco M-211, de coordenada N 
= 9.587.216,83m e e = 730.030,29m; 47,18 m e azimute plano 345°21’57” 
até o marco M-212, de coordenada N = 9.587.262,48m e e = 730.018,37m; 
70,50 m e azimute plano 348°14’49” até o marco M-213, de coordenada N 
= 9.587.331,50m e e = 730.004,01m; 0,25 m e azimute plano 345°57’50” 
até o marco M-214, de coordenada N = 9.587.331,74m e e = 730.003,95m; 
45,49 m e azimute plano 344°37’32” até o marco M-215, de coordenada N 
= 9.587.375,60m e e = 729.991,89m; deste segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido oeste-leste) da estrada do cikel, com a se-
guinte distância; 66,22 m e azimute plano 69°35’01” até o marco M-216, 
de coordenada N = 9.587.398,70m e e = 730.053,95m; 104,95 m e 
azimute plano 72°03’07” até o marco M-217, de coordenada N = 
9.587.431,04m e e = 730.153,79m; 88,13 m e azimute plano 74°54’43” 
até o marco M-218, de coordenada N = 9.587.453,98m e e = 730.238,88m; 
0,13 m e azimute plano 77°00’19” até o marco M-219, de coordenada N = 
9.587.454,01m e e = 730.239,01m; 91,28 m e azimute plano 73°01’55” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.587.480,65m e e = 730.326,32m; 
0,04 m e azimute plano 63°26’06” até o marco M-221, de coordenada N = 
9.587.480,67m e e = 730.326,36m; 46,59 m e azimute plano 72°23’50” 
até o marco M-222, de coordenada N = 9.587.494,76m e e = 730.370,77m; 
53,47 m e azimute plano 73°33’41” até o marco M-223, de coordenada N 
= 9.587.509,89m e e = 730.422,05m; 33,50 m e azimute plano 73°50’52” 
até o marco M-224, de coordenada N = 9.587.519,21m e e = 730.454,23m; 
0,86 m e azimute plano 73°52’21” até o marco M-225, de coordenada N = 
9.587.519,45m e e = 730.455,06m; 25,66 m e azimute plano 73°50’46” 
até o marco M-226, de coordenada N = 9.587.526,59m e e = 730.479,71m; 
49,52 m e azimute plano 74°05’00” até o marco M-227, de coordenada N 
= 9.587.540,17m e e = 730.527,33m; 0,06 m e azimute plano 80°32’16” 
até o marco M-228, de coordenada N = 9.587.540,18m e e = 730.527,39m; 
41,47 m e azimute plano 73°09’04” até o marco M-229, de coordenada N 
= 9.587.552,20m e e = 730.567,08m; 0,04 m e azimute plano 75°57’50” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.587.552,21m e e = 730.567,12m; 
53,73 m e azimute plano 72°29’08” até o marco M-231, de coordenada N 
= 9.587.568,38m e e = 730.618,36m; 72,75 m e azimute plano 75°03’23” 
até o marco M-232, de coordenada N = 9.587.587,14m e e = 730.688,65m; 
0,11 m e azimute plano 74°44’42” até o marco M-233, de coordenada N = 
9.587.587,17m e e = 730.688,76m; 22,06 m e azimute plano 73°30’44” 
até o marco M-234, de coordenada N = 9.587.593,43m e e = 730.709,91m; 
58,31 m e azimute plano 73°53’58” até o marco M-235, de coordenada N 
= 9.587.609,60m e e = 730.765,93m; 70,98 m e azimute plano 75°32’34” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.587.627,32m e e = 730.834,66m; 
0,10 m e azimute plano 73°18’03” até o marco M-237, de coordenada N = 
9.587.627,35m e e = 730.834,76m; 61,03 m e azimute plano 73°57’42” 
até o marco M-238, de coordenada N = 9.587.644,21m e e = 730.893,41m; 
0,70 m e azimute plano 73°22’45” até o marco M-239, de coordenada N = 
9.587.644,41m e e = 730.894,08m; 61,05 m e azimute plano 73°57’28” 
até o marco M-240, de coordenada N = 9.587.661,28m e e = 730.952,75m; 

100,54 m e azimute plano 74°20’22” até o marco M-241, de coordenada N 
= 9.587.688,42m e e = 731.049,56m; 106,20 m e azimute plano 74°39’04” 
até o marco M-242, de coordenada N = 9.587.716,53m e e = 731.151,97m; 
0,24 m e azimute plano 75°22’45” até o marco M-243, de coordenada N = 
9.587.716,59m e e = 731.152,20m; 0,10 m e azimute plano 73°18’03” até 
o marco M-244, de coordenada N = 9.587.716,62m e e = 731.152,30m; 
0,91 m e azimute plano 72°45’31” até o marco M-245, de coordenada N = 
9.587.716,89m e e = 731.153,17m; 69,32 m e azimute plano 73°08’38” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.587.736,99m e e = 731.219,51m; 
0,21 m e azimute plano 70°42’36” até o marco M-247, de coordenada N = 
9.587.737,06m e e = 731.219,71m; 0,39 m e azimute plano 67°22’48” até 
o marco M-248, de coordenada N = 9.587.737,21m e e = 731.220,07m; 
16,93 m e azimute plano 64°26’58” até o marco M-249, de coordenada N 
= 9.587.744,51m e e = 731.235,34m; 53,39 m e azimute plano 66°57’18” 
até o marco M-250, de coordenada N = 9.587.765,41m e e = 731.284,47m; 
77,86 m e azimute plano 67°29’46” até o marco M-251, de coordenada N 
= 9.587.795,21m e e = 731.356,40m; 4,26 m e azimute plano 68°47’54” 
até o marco M-252, de coordenada N = 9.587.796,75m e e = 731.360,37m; 
42,21 m e azimute plano 68°54’25” até o marco M-253, de coordenada N 
= 9.587.811,94m e e = 731.399,75m; 0,40 m e azimute plano 66°36’53” 
até o marco M-254, de coordenada N = 9.587.812,10m e e = 731.400,12m; 
105,55 m e azimute plano 63°09’47” até o marco M-255, de coordenada N 
= 9.587.859,75m e e = 731.494,30m; 85,92 m e azimute plano 64°55’35” 
até o marco M-256, de coordenada N = 9.587.896,16m e e = 731.572,12m; 
40,59 m e azimute plano 79°52’10” até o marco M-257, de coordenada N 
= 9.587.903,30m e e = 731.612,08m; 70,60 m e azimute plano 87°09’30” 
até o marco M-258, de coordenada N = 9.587.906,80m e e = 731.682,59m; 
37,44 m e azimute plano 90°08’16” até o marco M-259, de coordenada N 
= 9.587.906,71m e e = 731.720,03m; 0,35 m e azimute plano 88°21’48” 
até o marco M-260, de coordenada N = 9.587.906,72m e e = 731.720,38m; 
42,46 m e azimute plano 85°09’00” até o marco M-261, de coordenada N 
= 9.587.910,31m e e = 731.762,69m; 0,12 m e azimute plano 85°14’11” 
até o marco M-262, de coordenada N = 9.587.910,32m e e = 731.762,81m; 
35,68 m e azimute plano 83°21’11” até o marco M-263, de coordenada N 
= 9.587.914,45m e e = 731.798,25m; 0,12 m e azimute plano 85°14’11” 
até o marco M-264, de coordenada N = 9.587.914,46m e e = 731.798,37m; 
33,11 m e azimute plano 81°40’53” até o marco M-265, de coordenada N 
= 9.587.919,25m e e = 731.831,13m; 2,93 m e azimute plano 73°21’25” 
até o marco M-266, de coordenada N = 9.587.920,09m e e = 731.833,94m; 
2,80 m e azimute plano 73°22’45” até o marco M-267, de coordenada N = 
9.587.920,89m e e = 731.836,62m; 9,61 m e azimute plano 73°22’30” até 
o marco M-268, de coordenada N = 9.587.923,64m e e = 731.845,83m; 
28,33 m e azimute plano 73°21’46” até o marco M-269, de coordenada N 
= 9.587.931,75m e e = 731.872,97m; 6,26 m e azimute plano 73°23’18” 
até o marco M-270, de coordenada N = 9.587.933,54m e e = 731.878,97m; 
33,86 m e azimute plano 73°22’08” até o marco M-271, de coordenada N 
= 9.587.943,23m e e = 731.911,41m; 40,68 m e azimute plano 73°21’36” 
até o marco M-272, de coordenada N = 9.587.954,88m e e = 731.950,39m; 
40,42 m e azimute plano 73°22’02” até o marco M-273, de coordenada N 
= 9.587.966,45m e e = 731.989,12m; 31,72 m e azimute plano 73°21’53” 
até o marco M-274, de coordenada N = 9.587.975,53m e e = 732.019,51m; 
2,36 m e azimute plano 73°29’13” até o marco M-275, de coordenada N = 
9.587.976,20m e e = 732.021,77m; 3,43 m e azimute plano 73°24’46” até 
o marco M-276, de coordenada N = 9.587.977,18m e e = 732.025,06m; 
34,08 m e azimute plano 60°47’43” até o marco M-277, de coordenada N 
= 9.587.993,81m e e = 732.054,81m; 0,04 m e azimute plano 63°26’06” 
até o marco M-278, de coordenada N = 9.587.993,83m e e = 732.054,85m; 
37,65 m e azimute plano 60°05’54” até o marco M-279, de coordenada N 
= 9.588.012,60m e e = 732.087,49m; 37,06 m e azimute plano 66°11’40” 
até o marco M-280, de coordenada N = 9.588.027,56m e e = 732.121,40m; 
33,34 m e azimute plano 75°43’34” até o marco M-281, de coordenada N 
= 9.588.035,78m e e = 732.153,71m; 42,45 m e azimute plano 80°56’46” 
até o marco M-282, de coordenada N = 9.588.042,46m e e = 732.195,63m; 
29,44 m e azimute plano 87°05’55” até o marco M-283, de coordenada N 
= 9.588.043,95m e e = 732.225,03m; 0,26 m e azimute plano 83°25’05” 
até o marco M-284, de coordenada N = 9.588.043,98m e e = 732.225,29m; 
31,42 m e azimute plano 83°24’07” até o marco M-285, de coordenada N 
= 9.588.047,59m e e = 732.256,50m; 0,22 m e azimute plano 82°14’05” 
até o marco M-286, de coordenada N = 9.588.047,62m e e = 732.256,72m; 
0,25 m e azimute plano 78°41’24” até o marco M-287, de coordenada N = 
9.588.047,67m e e = 732.256,97m; 46,81 m e azimute plano 76°28’17” 
até o marco M-288, de coordenada N = 9.588.058,62m e e = 732.302,48m; 
0,16 m e azimute plano 75°04’07” até o marco M-289, de coordenada N = 
9.588.058,66m e e = 732.302,63m; 42,29 m e azimute plano 74°15’40” 
até o marco M-290, de coordenada N = 9.588.070,13m e e = 732.343,33m; 
54,01 m e azimute plano 75°29’35” até o marco M-291, de coordenada N 
= 9.588.083,66m e e = 732.395,62m; 53,67 m e azimute plano 77°06’48” 
até o marco M-292, de coordenada N = 9.588.095,63m e e = 732.447,94m; 
0,49 m e azimute plano 73°24’46” até o marco M-293, de coordenada N = 
9.588.095,77m e e = 732.448,41m; 0,07 m e azimute plano 63°26’06” até 
o marco M-294, de coordenada N = 9.588.095,80m e e = 732.448,47m; 
27,03 m e azimute plano 69°09’04” até o marco M-295, de coordenada N 
= 9.588.105,42m e e = 732.473,73m; 34,48 m e azimute plano 69°09’08” 
até o marco M-296, de coordenada N = 9.588.117,69m e e = 732.505,95m; 
60,43 m e azimute plano 75°33’32” até o marco M-297, de coordenada N 
= 9.588.132,76m e e = 732.564,47m; 0,13 m e azimute plano 77°00’19” 
até o marco M-298, de coordenada N = 9.588.132,79m e e = 732.564,60m; 
42,45 m e azimute plano 73°34’01” até o marco M-299, de coordenada N 
= 9.588.144,80m e e = 732.605,32m; 113,69 m e azimute plano 74°17’51” 
até o marco M-300, de coordenada N = 9.588.175,57m e e = 732.714,77m; 
65,59 m e azimute plano 76°01’00” até o marco M-301, de coordenada N 
= 9.588.191,42m e e = 732.778,42m; 49,30 m e azimute plano 73°50’26” 
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até o marco M-302, de coordenada N = 9.588.205,14m e e = 732.825,77m; 
41,89 m e azimute plano 69°06’28” até o marco M-303, de coordenada N 
= 9.588.220,08m e e = 732.864,91m; 77,73 m e azimute plano 69°34’52” 
até o marco M-304, de coordenada N = 9.588.247,20m e e = 732.937,76m; 
32,59 m e azimute plano 75°07’10” até o marco M-305, de coordenada N 
= 9.588.255,57m e e = 732.969,26m; 0,56 m e azimute plano 75°27’56” 
até o marco M-306, de coordenada N = 9.588.255,71m e e = 732.969,80m; 
23,60 m e azimute plano 75°07’18” até o marco M-307, de coordenada N 
= 9.588.261,77m e e = 732.992,61m; 55,76 m e azimute plano 74°51’08” 
até o marco M-308, de coordenada N = 9.588.276,34m e e = 733.046,43m; 
34,27 m e azimute plano 79°34’32” até o marco M-309, de coordenada N 
= 9.588.282,54m e e = 733.080,13m; 0,38 m e azimute plano 76°19’43” 
até o marco M-310, de coordenada N = 9.588.282,63m e e = 733.080,50m; 
72,10 m e azimute plano 74°01’42” até o marco M-311, de coordenada N 
= 9.588.302,47m e e = 733.149,82m; 0,08 m e azimute plano 75°57’50” 
até o marco M-312, de coordenada N = 9.588.302,49m e e = 733.149,90m; 
104,10 m e azimute plano 72°47’07” até o marco M-313, de coordenada N 
= 9.588.333,30m e e = 733.249,34m; 163,44 m e azimute plano 74°21’11” 
até o marco M-314, de coordenada N = 9.588.377,38m e e = 733.406,72m; 
1,07 m e azimute plano 74°47’31” até o marco M-315, de coordenada N = 
9.588.377,66m e e = 733.407,75m; 13,31 m e azimute plano 74°21’22” 
até o marco M-316, de coordenada N = 9.588.381,25m e e = 733.420,57m; 
33,22 m e azimute plano 79°13’28” até o marco M-317, de coordenada N 
= 9.588.387,46m e e = 733.453,20m; 0,40 m e azimute plano 77°00’19” 
até o marco M-318, de coordenada N = 9.588.387,55m e e = 733.453,59m; 
130,78 m e azimute plano 73°31’43” até o marco M-319, de coordenada N 
= 9.588.424,63m e e = 733.579,00m; 0,03 m e azimute plano 71°33’54” 
até o marco M-320, de coordenada N = 9.588.424,64m e e = 733.579,03m; 
163,19 m e azimute plano 73°03’59” até o marco M-321, de coordenada N 
= 9.588.472,17m e e = 733.735,14m; 0,05 m e azimute plano 78°41’24” 
até o marco M-322, de coordenada N = 9.588.472,18m e e = 733.735,19m; 
113,79 m e azimute plano 72°21’58” até o marco M-323, de coordenada N 
= 9.588.506,65m e e = 733.843,63m; 18,77 m e azimute plano 73°33’50” 
até o marco M-324, de coordenada N = 9.588.511,96m e e = 733.861,63m; 
1,30 m e azimute plano 73°30’40” até o marco M-325, de coordenada N = 
9.588.512,33m e e = 733.862,88m; 109,01 m e azimute plano 73°33’18” 
até o marco M-326, de coordenada N = 9.588.543,19m e e = 733.967,43m; 
159,20 m e azimute plano 73°13’00” até o marco M-327, de coordenada N 
= 9.588.589,16m e e = 734.119,85m; 0,04 m e azimute plano 75°57’50” 
até o marco M-328, de coordenada N = 9.588.589,17m e e = 734.119,89m; 
78,18 m e azimute plano 72°30’55” até o marco M-329, de coordenada N 
= 9.588.612,66m e e = 734.194,46m; 78,08 m e azimute plano 74°06’00” 
até o marco M-330, de coordenada N = 9.588.634,05m e e = 734.269,55m; 
0,18 m e azimute plano 73°36’38” até o marco M-331, de coordenada N = 
9.588.634,10m e e = 734.269,72m; 70,83 m e azimute plano 71°30’41” 
até o marco M-332, de coordenada N = 9.588.656,56m e e = 734.336,89m; 
110,21 m e azimute plano 72°38’31” até o marco M-333, de coordenada N 
= 9.588.689,44m e e = 734.442,08m; 95,69 m e azimute plano 75°10’15” 
até o marco M-334, de coordenada N = 9.588.713,93m e e = 734.534,58m; 
27,49 m e azimute plano 75°38’07” até o marco M-335, de coordenada N 
= 9.588.720,75m e e = 734.561,21m; 19,66 m e azimute plano 71°26’10” 
até o marco M-336, de coordenada N = 9.588.727,01m e e = 734.579,85m; 
17,82 m e azimute plano 71°26’35” até o marco M-337, de coordenada N 
= 9.588.732,68m e e = 734.596,74m; 27,36 m e azimute plano 71°26’21” 
até o marco M-338, de coordenada N = 9.588.741,39m e e = 734.622,68m; 
19,49 m e azimute plano 58°47’21” até o marco M-339, de coordenada N 
= 9.588.751,49m e e = 734.639,35m; 0,36 m e azimute plano 57°39’09” 
até o marco M-340, de coordenada N = 9.588.751,68m e e = 734.639,65m; 
79,65 m e azimute plano 54°11’05” até o marco M-341, de coordenada N 
= 9.588.798,29m e e = 734.704,24m; 1,43 m e azimute plano 54°24’56” 
até o marco M-342, de coordenada N = 9.588.799,12m e e = 734.705,40m; 
16,92 m e azimute plano 54°11’12” até o marco M-343, de coordenada N 
= 9.588.809,02m e e = 734.719,12m; 50,23 m e azimute plano 72°09’24” 
até o marco M-344, de coordenada N = 9.588.824,41m e e = 734.766,93m; 
18,50 m e azimute plano 80°26’46” até o marco M-345, de coordenada N 
= 9.588.827,48m e e = 734.785,17m; 139,88 m e azimute plano 80°16’13” 
até o marco M-346, de coordenada N = 9.588.851,12m e e = 734.923,04m; 
56,75 m e azimute plano 81°22’33” até o marco M-347, de coordenada N 
= 9.588.859,63m e e = 734.979,15m; 30,25 m e azimute plano 84°03’41” 
até o marco M-348, de coordenada N = 9.588.862,76m e e = 735.009,24m; 
176,02 m e azimute plano 76°50’53” até o marco M-349, de coordenada N 
= 9.588.902,81m e e = 735.180,64m; 45,15 m e azimute plano 76°30’42” 
até o marco M-350, de coordenada N = 9.588.913,34m e e = 735.224,54m; 
0,16 m e azimute plano 75°57’50” até o marco M-351, de coordenada N = 
9.588.913,38m e e = 735.224,70m; 143,05 m e azimute plano 74°07’00” 
até o marco M-352, de coordenada N = 9.588.952,53m e e = 735.362,29m; 
0,10 m e azimute plano 73°18’03” até o marco M-353, de coordenada N = 
9.588.952,56m e e = 735.362,39m; 77,52 m e azimute plano 72°33’47” 
até o marco M-354, de coordenada N = 9.588.975,79m e e = 735.436,35m; 
1,86 m e azimute plano 72°26’36” até o marco M-355, de coordenada N = 
9.588.976,35m e e = 735.438,12m; 18,22 m e azimute plano 72°33’35” 
até o marco M-356, de coordenada N = 9.588.981,81m e e = 735.455,50m; 
82,26 m e azimute plano 73°24’25” até o marco M-357, de coordenada N 
= 9.589.005,30m e e = 735.534,33m; 106,63 m e azimute plano 73°12’42” 
até o marco M-358, de coordenada N = 9.589.036,10m e e = 735.636,42m; 
134,37 m e azimute plano 74°41’37” até o marco M-359, de coordenada N 
= 9.589.071,57m e e = 735.766,02m; 0,31 m e azimute plano 73°18’03” 
até o marco M-360, de coordenada N = 9.589.071,66m e e = 735.766,32m; 
0,13 m e azimute plano 67°22’48” até o marco M-361, de coordenada N = 
9.589.071,71m e e = 735.766,44m; 46,58 m e azimute plano 68°18’13” 
até o marco M-362, de coordenada N = 9.589.088,93m e e = 735.809,72m; 
52,07 m e azimute plano 71°57’55” até o marco M-363, de coordenada N 

= 9.589.105,05m e e = 735.859,23m; 52,31 m e azimute plano 75°36’38” 
até o marco M-364, de coordenada N = 9.589.118,05m e e = 735.909,90m; 
0,19 m e azimute plano 74°28’33” até o marco M-365, de coordenada N = 
9.589.118,10m e e = 735.910,08m; 69,10 m e azimute plano 72°52’53” 
até o marco M-366, de coordenada N = 9.589.138,44m e e = 735.976,12m; 
34,77 m e azimute plano 76°10’18” até o marco M-367, de coordenada N 
= 9.589.146,75m e e = 736.009,88m; 34,87 m e azimute plano 76°08’49” 
até o marco M-368, de coordenada N = 9.589.155,10m e e = 736.043,74m; 
0,22 m e azimute plano 76°36’27” até o marco M-369, de coordenada N = 
9.589.155,15m e e = 736.043,95m; 35,94 m e azimute plano 73°05’52” 
até o marco M-370, de coordenada N = 9.589.165,60m e e = 736.078,34m; 
0,21 m e azimute plano 73°18’03” até o marco M-371, de coordenada N = 
9.589.165,66m e e = 736.078,54m; 0,14 m e azimute plano 68°57’45” até 
o marco M-372, de coordenada N = 9.589.165,71m e e = 736.078,67m; 
21,10 m e azimute plano 68°09’48” até o marco M-373, de coordenada N 
= 9.589.173,56m e e = 736.098,26m; 0,31 m e azimute plano 65°05’43” 
até o marco M-374, de coordenada N = 9.589.173,69m e e = 736.098,54m; 
34,21 m e azimute plano 63°40’29” até o marco M-375, de coordenada N 
= 9.589.188,86m e e = 736.129,20m; 15,89 m e azimute plano 65°10’37” 
até o marco M-376, de coordenada N = 9.589.195,53m e e = 736.143,62m; 
0,94 m e azimute plano 65°21’12” até o marco M-377, de coordenada N = 
9.589.195,92m e e = 736.144,47m; 18,81 m e azimute plano 65°09’55” 
até o marco M-378, de coordenada N = 9.589.203,82m e e = 736.161,54m; 
13,00 m e azimute plano 78°52’17” até o marco M-379, de coordenada N 
= 9.589.206,33m e e = 736.174,30m; 0,49 m e azimute plano 75°40’38” 
até o marco M-380, de coordenada N = 9.589.206,45m e e = 736.174,77m; 
24,91 m e azimute plano 71°46’34” até o marco M-381, de coordenada N 
= 9.589.214,24m e e = 736.198,43m; 35,61 m e azimute plano 76°29’12” 
até o marco M-382, de coordenada N = 9.589.222,56m e e = 736.233,05m; 
10,92 m e azimute plano 76°26’50” até o marco M-383, de coordenada N 
= 9.589.225,12m e e = 736.243,67m; 49,35 m e azimute plano 79°43’01” 
até o marco M-384, de coordenada N = 9.589.233,93m e e = 736.292,23m; 
0,12 m e azimute plano 80°32’16” até o marco M-385, de coordenada N = 
9.589.233,95m e e = 736.292,35m; 55,08 m e azimute plano 78°00’46” 
até o marco M-386, de coordenada N = 9.589.245,39m e e = 736.346,23m; 
72,21 m e azimute plano 80°30’51” até o marco M-387, de coordenada N 
= 9.589.257,29m e e = 736.417,45m; 29,43 m e azimute plano 77°10’55” 
até o marco M-388, de coordenada N = 9.589.263,82m e e = 736.446,15m; 
21,75 m e azimute plano 74°26’57” até o marco M-389, de coordenada N 
= 9.589.269,65m e e = 736.467,10m; 32,97 m e azimute plano 74°26’46” 
até o marco M-390, de coordenada N = 9.589.278,49m e e = 736.498,86m; 
20,89 m e azimute plano 74°25’12” até o marco M-391, de coordenada N 
= 9.589.284,10m e e = 736.518,98m; 27,51 m e azimute plano 74°26’17” 
até o marco M-392, de coordenada N = 9.589.291,48m e e = 736.545,48m; 
84,16 m e azimute plano 74°26’40” até o marco M-393, de coordenada N 
= 9.589.314,05m e e = 736.626,56m; 8,70 m e azimute plano 74°31’31” 
até o marco M-394, de coordenada N = 9.589.316,37m e e = 736.634,94m; 
42,82 m e azimute plano 73°41’53” até o marco M-395, de coordenada N 
= 9.589.328,39m e e = 736.676,04m; 48,97 m e azimute plano 73°23’21” 
até o marco M-396, de coordenada N = 9.589.342,39m e e = 736.722,97m; 
31,91 m e azimute plano 74°09’38” até o marco M-397, de coordenada N 
= 9.589.351,10m e e = 736.753,67m; 32,39 m e azimute plano 73°43’09” 
até o marco M-398, de coordenada N = 9.589.360,18m e e = 736.784,76m; 
24,67 m e azimute plano 73°41’16” até o marco M-399, de coordenada N 
= 9.589.367,11m e e = 736.808,44m; 20,73 m e azimute plano 74°49’03” 
até o marco M-400, de coordenada N = 9.589.372,54m e e = 736.828,45m; 
69,57 m e azimute plano 69°03’51” até o marco M-401, de coordenada N 
= 9.589.397,40m e e = 736.893,43m; 62,55 m e azimute plano 72°32’18” 
até o marco M-402, de coordenada N = 9.589.416,17m e e = 736.953,10m; 
58,86 m e azimute plano 72°50’11” até o marco M-403, de coordenada N 
= 9.589.433,54m e e = 737.009,34m; 4,72 m e azimute plano 72°45’16” 
até o marco M-404, de coordenada N = 9.589.434,94m e e = 737.013,85m; 
113,03 m e azimute plano 75°58’51” até o marco M-405, de coordenada N 
= 9.589.462,32m e e = 737.123,51m; 4,81 m e azimute plano 75°56’06” 
até o marco M-406, de coordenada N = 9.589.463,49m e e = 737.128,18m; 
10,19 m e azimute plano 87°18’02” até o marco M-407, de coordenada N 
= 9.589.463,97m e e = 737.138,36m; 0,50 m e azimute plano 84°17’22” 
até o marco M-408, de coordenada N = 9.589.464,02m e e = 737.138,86m; 
0,53 m e azimute plano 75°41’59” até o marco M-409, de coordenada N = 
9.589.464,15m e e = 737.139,37m; 52,16 m e azimute plano 72°31’01” 
até o marco M-410, de coordenada N = 9.589.479,82m e e = 737.189,12m; 
0,03 m e azimute plano 71°33’54” até o marco M-411, de coordenada N = 
9.589.479,83m e e = 737.189,15m; 159,10 m e azimute plano 72°01’14” 
até o marco M-412, de coordenada N = 9.589.528,94m e e = 737.340,48m; 
59,15 m e azimute plano 73°04’31” até o marco M-413, de coordenada N 
= 9.589.546,16m e e = 737.397,07m; 0,20 m e azimute plano 72°28’28” 
até o marco M-414, de coordenada N = 9.589.546,22m e e = 737.397,26m; 
0,15 m e azimute plano 66°48’05” até o marco M-415, de coordenada N = 
9.589.546,28m e e = 737.397,40m; 15,40 m e azimute plano 68°04’52” 
até o marco M-416, de coordenada N = 9.589.552,03m e e = 737.411,69m; 
0,55 m e azimute plano 64°21’32” até o marco M-417, de coordenada N = 
9.589.552,27m e e = 737.412,19m; 0,35 m e azimute plano 56°46’06” até 
o marco M-418, de coordenada N = 9.589.552,46m e e = 737.412,48m; 
0,35 m e azimute plano 53°07’48” até o marco M-419, de coordenada N = 
9.589.552,67m e e = 737.412,76m; 0,33 m e azimute plano 47°29’22” até 
o marco M-420, de coordenada N = 9.589.552,89m e e = 737.413,00m; 
0,33 m e azimute plano 42°30’38” até o marco M-421, de coordenada N = 
9.589.553,13m e e = 737.413,22m; 8,69 m e azimute plano 40°53’40” até 
o marco M-422, de coordenada N = 9.589.559,70m e e = 737.418,91m; 
79,49 m e azimute plano 69°53’22” até o marco M-423, de coordenada N 
= 9.589.587,03m e e = 737.493,55m; 94,54 m e azimute plano 71°58’58” 
até o marco M-424, de coordenada N = 9.589.616,27m e e = 737.583,45m; 
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67,26 m e azimute plano 71°55’24” até o marco M-425, de coordenada N 
= 9.589.637,14m e e = 737.647,39m; 26,18 m e azimute plano 75°03’21” 
até o marco M-426, de coordenada N = 9.589.643,89m e e = 737.672,68m; 
0,27 m e azimute plano 72°53’50” até o marco M-427, de coordenada N = 
9.589.643,97m e e = 737.672,94m; 51,98 m e azimute plano 71°14’15” 
até o marco M-428, de coordenada N = 9.589.660,69m e e = 737.722,16m; 
0,08 m e azimute plano 66°48’05” até o marco M-429, de coordenada N = 
9.589.660,72m e e = 737.722,23m; 0,23 m e azimute plano 70°01’01” até 
o marco M-430, de coordenada N = 9.589.660,80m e e = 737.722,45m; 
17,18 m e azimute plano 66°47’34” até o marco M-431, de coordenada N 
= 9.589.667,57m e e = 737.738,24m; 14,39 m e azimute plano 69°32’14” 
até o marco M-432, de coordenada N = 9.589.672,60m e e = 737.751,72m; 
10,94 m e azimute plano 69°30’41” até o marco M-433, de coordenada N 
= 9.589.676,43m e e = 737.761,97m; 0,41 m e azimute plano 67°09’59” 
até o marco M-434, de coordenada N = 9.589.676,59m e e = 737.762,35m; 
18,90 m e azimute plano 63°40’44” até o marco M-435, de coordenada N 
= 9.589.684,97m e e = 737.779,29m; 0,13 m e azimute plano 61°23’22” 
até o marco M-436, de coordenada N = 9.589.685,03m e e = 737.779,40m; 
29,99 m e azimute plano 61°52’17” até o marco M-437, de coordenada N 
= 9.589.699,17m e e = 737.805,85m; 90,01 m e azimute plano 62°37’45” 
até o marco M-438, de coordenada N = 9.589.740,55m e e = 737.885,78m; 
0,08 m e azimute plano 66°48’05” até o marco M-439, de coordenada N = 
9.589.740,58m e e = 737.885,85m; 57,21 m e azimute plano 61°33’12” 
até o marco M-440, de coordenada N = 9.589.767,83m e e = 737.936,15m; 
0,10 m e azimute plano 60°56’43” até o marco M-441, de coordenada N = 
9.589.767,88m e e = 737.936,24m; 0,36 m e azimute plano 57°39’09” até 
o marco M-442, de coordenada N = 9.589.768,07m e e = 737.936,54m; 
43,65 m e azimute plano 55°02’21” até o marco M-443, de coordenada N 
= 9.589.793,08m e e = 737.972,31m; 31,43 m e azimute plano 63°41’16” 
até o marco M-444, de coordenada N = 9.589.807,01m e e = 738.000,48m; 
16,00 m e azimute plano 68°24’17” até o marco M-445, de coordenada N 
= 9.589.812,90m e e = 738.015,36m; 22,85 m e azimute plano 93°56’21” 
até o marco M-446, de coordenada N = 9.589.811,33m e e = 738.038,16m; 
13,42 m e azimute plano 96°40’30” até o marco M-447, de coordenada N 
= 9.589.809,77m e e = 738.051,49m; 28,80 m e azimute plano 105°52’47” 
até o marco M-448, de coordenada N = 9.589.801,89m e e = 738.079,19m; 
0,40 m e azimute plano 102°59’41” até o marco M-449, de coordenada N 
= 9.589.801,80m e e = 738.079,58m; 0,49 m e azimute plano 96°58’52” 
até o marco M-450, de coordenada N = 9.589.801,74m e e = 738.080,07m; 
10,59 m e azimute plano 92°58’33” até o marco M-451, de coordenada N 
= 9.589.801,19m e e = 738.090,65m; 0,20 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-452, de coordenada N = 9.589.801,19m e e = 738.090,85m; 
0,38 m e azimute plano 88°29’33” até o marco M-453, de coordenada N = 
9.589.801,20m e e = 738.091,23m; 11,15 m e azimute plano 84°41’55” 
até o marco M-454, de coordenada N = 9.589.802,23m e e = 738.102,33m; 
0,33 m e azimute plano 83°05’20” até o marco M-455, de coordenada N = 
9.589.802,27m e e = 738.102,66m; 20,39 m e azimute plano 79°44’35” 
até o marco M-456, de coordenada N = 9.589.805,90m e e = 738.122,72m; 
20,81 m e azimute plano 81°26’02” até o marco M-457, de coordenada N 
= 9.589.809,00m e e = 738.143,30m; 0,09 m e azimute plano 77°28’16” 
até o marco M-458, de coordenada N = 9.589.809,02m e e = 738.143,39m; 
0,35 m e azimute plano 78°21’59” até o marco M-459, de coordenada N = 
9.589.809,09m e e = 738.143,73m; 0,35 m e azimute plano 71°33’54” até 
o marco M-460, de coordenada N = 9.589.809,20m e e = 738.144,06m; 
0,17 m e azimute plano 69°26’38” até o marco M-461, de coordenada N = 
9.589.809,26m e e = 738.144,22m; 6,78 m e azimute plano 67°38’01” até 
o marco M-462, de coordenada N = 9.589.811,84m e e = 738.150,49m; 
13,95 m e azimute plano 70°26’05” até o marco M-463, de coordenada N 
= 9.589.816,51m e e = 738.163,63m; 0,37 m e azimute plano 67°37’12” 
até o marco M-464, de coordenada N = 9.589.816,65m e e = 738.163,97m; 
0,35 m e azimute plano 62°42’02” até o marco M-465, de coordenada N = 
9.589.816,81m e e = 738.164,28m; 0,04 m e azimute plano 56°18’36” até 
o marco M-466, de coordenada N = 9.589.816,83m e e = 738.164,31m; 
39,25 m e azimute plano 59°33’16” até o marco M-467, de coordenada N 
= 9.589.836,72m e e = 738.198,15m; 28,32 m e azimute plano 61°17’57” 
até o marco M-468, de coordenada N = 9.589.850,32m e e = 738.222,99m; 
0,08 m e azimute plano 60°15’18” até o marco M-469, de coordenada N = 
9.589.850,36m e e = 738.223,06m; 0,12 m e azimute plano 59°02’10” até 
o marco M-470, de coordenada N = 9.589.850,42m e e = 738.223,16m; 
65,21 m e azimute plano 58°29’38” até o marco M-471, de coordenada N 
= 9.589.884,50m e e = 738.278,76m; 0,06 m e azimute plano 59°02’10” 
até o marco M-472, de coordenada N = 9.589.884,53m e e = 738.278,81m; 
72,61 m e azimute plano 57°43’34” até o marco M-473, de coordenada N 
= 9.589.923,30m e e = 738.340,20m; 77,95 m e azimute plano 59°21’19” 
até o marco M-474, de coordenada N = 9.589.963,03m e e = 738.407,26m; 
23,15 m e azimute plano 64°14’35” até o marco M-475, de coordenada N 
= 9.589.973,09m e e = 738.428,11m; 7,08 m e azimute plano 86°21’29” 
até o marco M-476, de coordenada N = 9.589.973,54m e e = 738.435,18m; 
20,57 m e azimute plano 88°39’45” até o marco M-477, de coordenada N 
= 9.589.974,02m e e = 738.455,74m; 41,68 m e azimute plano 88°20’11” 
até o marco M-478, de coordenada N = 9.589.975,23m e e = 738.497,40m; 
0,07 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-479, de coordenada N = 
9.589.975,23m e e = 738.497,47m; 18,19 m e azimute plano 87°13’38” 
m até o marco P-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no sis-
tema U t M, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o sirGas2000. todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U t M.
ii – esta Portaria torna sem efeito a Portaria 1095 de 23 de novembro de 
2018, publicada no Diário Oficial do Estado, Edição 33.746 de em 26 de 
novembro de 2018.

III – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente Matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iv – deterMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-deaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
na Matrícula nº 1159, Livro: 2-F, ficha 192, junto ao Cartório de Registro 
de imóveis da comarca Goianésia.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 811172
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

eXtrato da(s) Portaria(s) de HoMoloGaÇÃo eXPedidas Pelo ilMo. 
sr. PresideNte do iNstitUto de terras do Pará-iterPa, Nos aU-
tos dos Processos de reGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNerosa 
(doaÇÃo) de terras, eM QUe fiGUraM coMo iNteressados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

121201383/2019 aNtoNio JaNdersoN 
torres da silva sÍtio 2 irMÃos 1,0026 Ha saNta Maria 

do Pará/Pa 1313/2022

041801753/2022 flaviaNa aNdrade de 
castro sitio da flavia 0,188 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1318/2022

040501593/2022 coNstaNtiNo ferreira 
de liMa

sitio doNa Ma-
rileNe 0,0796 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1320/2022

042701953/2022 deUsdete de JesUs sitio Boa esPe-
raNÇa 45,5836 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1315/2022

040601631/2022 QUeila sales de PiNHo sitio Nova esPe-
raNÇa 8,7289 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1319/2022

042701946/2022 JaNe de JesUs silva sitio BoM JesUs 39,7533 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1317/2022

040501608/2022 Jose aUGUsto aMoriM 
vaZ sitio do ZÉ 0,1809 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1316/2022

040501586/2022 JosÉ edvaldo GoMes 
dos saNtos

cHacara caNario 
– ii 44,8679 Ha

coNceiÇÃo do 
araGUaia/Pa - 
redeNÇÃo/Pa

1314/2022

040601649/2022 roZeNilde dos saNtos 
viaNa

sitio Boa esPe-
raNÇa 0,2646 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1321/2022

092906777/2021 BeNedito ferreira da 
silva sitio sÃo BeNedito 7,6883 Ha sÃo MiGUel do 

GUaMá/Pa 1322/2022

050202077/2022 aMaro da coNceiÇÃo 
riBeiro sitio sÃo Marcos 25,5696 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1323/2022

040501596/2022 edileUZa Moreira sales sitio do BUXiM 0,3351 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1324/2022

040201563/2022 Jose BarBosa adorNo cHácara saNta 
HeleNa 90,5943 Ha coNceiÇÃo do 

araGUaia/Pa 1325/2022

032900046/2019 HeZideU Moreira 
HeNriQUe sÍtio raio de sol 8,8071 Ha saNta Maria 

do Pará/Pa 1327/2022

041200094/2019 valdir saMPaio Garcia sÍtio saNto 
aNtÔNio 25,8571 Ha saNta Maria 

do Pará/Pa 1328/2022

040601654/2022 JUliaNo taliati oliosi sitio ZaNGa 6,3489 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1329/2022

Belém(Pa), 08/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 811167
Portaria N° 1052 de 08 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 ter-
ras devolutas localizadas no Município de viseu, abrangendo uma área de 
1.169,8602 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 2016/512383.
resolve:
i – arrecadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimô-
nio do estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.169,8602 ha (um mil 
cento e sessenta e nove hectares, oitenta e seis ares e dois centiares), 
denominada GleBa roHtaK, localizada no Município viseu, com limites, 
confrontações e demais especificações técnicas constantes no Memo-
rial descritivo elaborado pelo iterPa, nos seguintes termos: inicia-se 
a descrição deste perímetro no vértice ft3-M-5295, de coordenadas N 
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9.838.266,64m e e 351.234,54m; deste, segue confrontando com os limi-
tes de Paulo cesar, com os seguintes azimutes e distâncias:  191°31’34” e 
2.879,534 m até o vértice deG-M-0279, de coordenadas N 9.835.445,17m 
e e 350.659,16m;  104°35’56” e 874,722 m até o vértice ft3-M-5723, de 
coordenadas N 9.835.224,70m e e 351.505,64m; deste, segue confron-
tando com os limites da fazenda Punjab, com os seguintes azimutes e dis-
tâncias:  177°38’24” e 1.390,596 m até o vértice ft3-M-5724, de coorde-
nadas N 9.833.835,28m e e 351.562,91m;  104°11’27” e 888,202 m até o 
vértice ft3-M-5725, de coordenadas N 9.833.617,53m e e 352.424,01m;  
190°01’45” e 482,125 m até o vértice ft3-M-5726, de coordenadas N 
9.833.142,78m e e 352.340,04m;  209°40’28” e 201,710 m até o vér-
tice ft3-M-5727, de coordenadas N 9.832.967,52m e e 352.240,18m;  
205°32’33” e 12,981 m até o vértice ft3-M-5728, de coordenadas N 
9.832.955,81m e e 352.234,59m;  208°54’57” e 255,445 m até o vértice 
ft3-M-5729, de coordenadas N 9.832.732,21m e e 352.111,07m; des-
te, segue confrontando com os limites de Nildo Gonçalves dos santos, 
com os seguintes azimutes e distâncias:  334°30’42” e 353,372 m até o 
vértice ft3-M-5730, de coordenadas N 9.833.051,19m e e 351.959,01m;  
307°11’22” e 659,060 m até o vértice ft3-M-5284, de coordenadas N 
9.833.449,56m e e 351.433,97m;  220°19’44” e 1.386,273 m até o vér-
tice ft3-M-5283, de coordenadas N 9.832.392,74m e e 350.536,81m;  
283°04’32” e 1.830,242 m até o vértice ft3-M-5301, de coordenadas N 
9.832.806,81m e e 348.754,02m;  deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido sul-Norte) da rodovia estadual Pa-102, 
com os seguintes azimutes e distâncias:  16°18’14” e 224,933 m até o 
vértice ft3-o-2053, de coordenadas N 9.833.022,70m e e 348.817,16m;  
16°08’48” e 207,831 m até o vértice ft3-o-2054, de coordenadas N 
9.833.222,33m e e 348.874,96m;  14°52’35” e 50,239 m até o vértice ft-
3-o-2055, de coordenadas N 9.833.270,88m e e 348.887,86m;  5°12’59” 
e 118,711 m até o vértice ft3-o-2056, de coordenadas N 9.833.389,10m 
e e 348.898,65m;  356°33’02” e 186,025 m até o vértice ft3-o-2057, 
de coordenadas N 9.833.574,79m e e 348.887,46m;  355°48’12” e 
285,615 m até o vértice ft3-o-2058, de coordenadas N 9.833.859,64m 
e e 348.866,56m;  356°12’19” e 327,792 m até o vértice ft3-o-2059, de 
coordenadas N 9.834.186,71m e e 348.844,86m;  356°34’18” e 168,987 
m até o vértice ft3-o-2060, de coordenadas N 9.834.355,40m e e 
348.834,76m;  357°02’20” e 72,828 m até o vértice ft3-o-2061, de coor-
denadas N 9.834.428,13m e e 348.831,00m;  356°17’52” e 275,565 m até 
o vértice ft3-o-2062, de coordenadas N 9.834.703,12m e e 348.813,20m;  
359°59’49” e 149,745 m até o vértice ft3-o-2063, de coordenadas N 
9.834.852,86m e e 348.813,20m;  10°47’38” e 128,381 m até o vérti-
ce ft3-o-2064, de coordenadas N 9.834.978,97m e e 348.837,24m;  
14°13’22” e 606,062 m até o vértice ft3-M-5736, de coordenadas N 
9.835.566,46m e e 348.986,14m;  11°33’31” e 12,063 m até o vértice ft-
3-M-5735, de coordenadas N 9.835.578,28m e e 348.988,56m;  18°15’24” 
e 316,574 m até o vértice ft3-o-2065, de coordenadas N 9.835.878,91m 
e e 349.087,73m;  15°17’04” e 643,878 m até o vértice ft3-o-2066, de 
coordenadas N 9.836.500,02m e e 349.257,47m;  15°06’36” e 497,289 
m até o vértice ft3-o-2067, de coordenadas N 9.836.980,11m e e 
349.387,10m;  15°38’20” e 476,651 m até o vértice ft3-o-2068, de coor-
denadas N 9.837.439,12m e e 349.515,59m;  12°09’03” e 175,719 m até o 
vértice ft3-M-5282, de coordenadas N 9.837.610,90m e e 349.552,58m;-
deste, segue confrontando com os limites de Nelsom antunes Borges, com 
os seguintes azimutes e distâncias:  68°42’04” e 1.805,263 m até o vértice 
ft3-M-5295, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sis-
tema Geodésico Brasileiro, a partir do marco Base, de coordenadas N 
9835629,887 m e e 348973,323 m, e encontram-se representadas no 
sistema U t M, referenciadas ao Meridiano central nº - 45°00’, fuso 23, 
tendo como datum o sirGas2000. todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção U t M.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 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 viseu.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 811051
Portaria Nº 1063, de 08 de JUNHo de 2022

o Presidente do instituto de terras do Pará – iterPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, da lei estadual nº 4.584, de 08 de outu-
bro de 1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei,
coNsideraNdo  que a lei 7.289, de 24 de julho de 2009, em seu art. 10 
já previa o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular, previsão mantida na lei 8.878, de 08 
de julho de 2019;
coNsideraNdo que o estado do Pará, através do instituto de terras do 
Pará - iterPa, promoveu a licitação de terras Públicas sobre área denomi-
nada Gleba altamira vi, com a  designação de  Projeto integrado trairão, e 
que posteriormente a União criou e ampliou reservas indígenas que alcan-
çaram grande  parte  da área do Projeto, impossibilitando que os licitados 
consolidassem o domínio;
coNsideraNdo que o decreto 2.472, de 29 de setembro de 2006, e o de-
creto 2.670, de  24 de dezembro de 2010, autorizam a permuta das áreas 
licitadas na Gleba altamira vi, quando incidentes em área envolvida pelas 
reservas indígenas e incorporada ao domínio da União, por outras áreas 
rurais situadas na Gleba Nova olinda, na Gleba Mamurú, nos municípios de 
santarém e aveiro, e  no município de Prainha;

coNsideraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2016/66499, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para a contratação de permuta.
resolve:
i – HoMoloGar o processo para permuta de direitos sobre o título nº 
055, do lote 18, setor “c”, do Projeto integrado trairão, por área deno-
minada fazenda esperança, com 659,8036 hectares, localizada na Gleba 
Nova olinda ii, município de aveiro, no interesse de aNa lÚcia castro 
Barcellos.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 811444
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

eXtrato da(s) Portaria(s) de HoMoloGaÇÃo eXPedidas Pelo ilMo. 
sr. PresideNte do iNstitUto de terras do Pará-iterPa, Nos aU-
tos dos Processos de reGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNerosa 
(doaÇÃo) de terras, eM QUe fiGUraM coMo iNteressados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

040601651/2022 raiMUNdo NoNato cer-
QUeira de soUsa filHo sitio MaJÚ 1,4572 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1330/2022

041801755/2022 adriaNo da silva e silva sitio Novo Hori-
ZoNte 38,3172 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1331/2022

042701958/2022 Gildasio de JesUs silva sitio de JesUs 52,0343 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1332/2022

050202088/2022 aNtoNio GoMes liMa sitio Boa sorte 97,0694 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1334/2022

040501594/2022 daNiel Pereira de liMa sitio UNiÃo 0,0379 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1335/2022

042701943/2022 fraNcisco soares da 
costa sitio oUro verde 33,5936 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1336/2022

040501595/2022 deUsileNe Maria dos 
saNtos sitio dois irMÃos 0,0453 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1337/2022

040501602/2022 faBio alves de liMa sitio Pai e filHo 0,0952 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1339/2022

040501603/2022 HoMero cordeiro sitio PesQUe e 
PaGUe cordeiro 10,0032 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1340/2022

040601655/2022 Natal Pereira da silva sitio sÃo JosÉ 13,5442 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1342/2022

040501612/2022 Maria alBaNiZa araUJo sitio deUs É fiel 0,2092 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1343/2022

041801752/2022 eMilY Mares silva sitio caMPo 
doUrado 10,3183 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1345/2022

040201559/2022 aNtoNio vieira da costa cHacara vista 
aleGre i 17,3686 Ha coNceiÇÃo do 

araGUaia/Pa 1346/2022

042001796/2022 vaGNeia da silva cardo-
so de oliveira sitio MUricÍ 2,3051 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1347/2022

041901791/2022 fraNcisco leoNardo 
de soUsa sitio Bela vista 5,0864 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1352/2022

040601630/2022 saNdY cordeiro de liMa 
rUfatto cHácara cordeiro 0,0791 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1356/2022

042701933/2022 aleXaNdre taliati olios sitio BaiXa verde 98,8301 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1359/2022

040601647/2022 PaUlo serGio rodriGUes 
dos saNtos sitio Barreiro 0,1794 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1358/2022

050402138/2022 Geraldo leo da silva sitio sÃo Geraldo 59,702 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1361/2022

040601643/2022 Josefa alves de liMa 
riBeiro cHácara correia 0,1343 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1360/2022

040601624/2022 Mário da crUZ PiNto sitio do NeM 1,9843 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1341/2022

040501592/2022 aNtoNio evaNGelista 
freitas de soUsa sitio Novo 0,3258 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1355/2022

041901775/2022 MarieNe aNdrade saNtos sitio sÃo JosÉ 22,7188 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1350/2022

030901763/2020 NataNael BarBosa 
rodriGUes sÍtio deUs É fiel 31,5745 Ha iGaraPÉ-Mi-

ri/Pa 1357/2022

112507756/2021 JosÉ riBaMar MoNteiro 
de liMa sÍtio sÃo JosÉ 30,9212 Ha sÃo MiGUel do 

GUaMá/Pa 1349/2022

042701944/2022 Geraldo da crUZ silva sitio sÃo Geraldo 71,4894 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1348/2022

040601648/2022 valdeMilsoN teiXeira 
da lUZ sitio reNascer 0,0796 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1333/2022

042701957/2022 leNilde ferreira leite sitio Boa sorte 49,5067 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1351/2022

040501607/2022 Jessia Batista da silva 
soUsa sitio sÃo JosÉ 13,9004 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1354/2022

051502349/2022 deUZileNY NUNardo 
da silva cHacara NUNardo i 44,8848 Ha redeNÇÃo/Pa 1353/2022
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042701942/2022 deUsiraN coNceiÇÃo 
silva sitio oUro verde 37,7925 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1344/2022

040501611/2022 laUra reseNde do carMo sitio MiNas 0,9272 Ha UliaNóPo-
lis/Pa 1338/2022

121408207/2021 Joao do esPirito saNto 
Moraes

sÍtio deUs Pro-
verá i 24,0017 Ha iGaraPÉ-Miri/

Pa - MoJU/Pa 1326/2022

042701956/2022 seBastiÃo rodriGUes 
Moreira sitio Boa sorte 93,046 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1365/2022

040601650/2022 edNa Maria teiXeira 
da crUZ sitio aleGre 0,1059 Ha UliaNóPo-

lis/Pa 1364/2022

082800834/2019 raiMUNdo rosa da silva retiro sÃo rai-
MUNdo 7,2129 Ha caPaNeMa/Pa 1367/2022

092706698/2021 Pedro da silva Neves 
filHo sÍtio sÃo Pedro 0,8404 Ha caPaNeMa/Pa 1368/2022

Belém(Pa), 08/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 811508
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

eXtrato da(s) Portaria(s) de HoMoloGaÇÃo eXPedidas Pelo ilMo. 
sr. PresideNte do iNstitUto de terras do Pará-iterPa, Nos aU-
tos dos Processos de reGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNerosa 
(doaÇÃo) de terras, eM QUe fiGUraM coMo iNteressados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2018/466097 aNtoNio claUdeNi da rosa 
MeNdes sitio iBiaci ii 6,1388 Ha tracUateUa 1043/2022

Belém(Pa), 08/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 810908
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
2018/123116 Nestor JUlio sPriciGo faZeNda MiNas ii 135,7238 Ha MoJU 1053/2022

2014/292328 lUiZ flavio GUerreiro 
de soUZa

faZeNda BailÃo 
sertaNeJo 35,1269 Ha iGaraPÉ-aÇU 1054/2022

2014/447549 JUliaNa Moreira Mes-
QUita faZeNda Nova vida 769,0747 Ha sÃo fÉliX do 

XiNGU 1055/2022

2010/245856 Naide saNtos de lira faZeNda JK 631,4662 Ha sÃo fÉliX do 
XiNGU 1056/2022

Belém (Pa), 08/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 811245
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
2012/464787 GUstavo aNdrade BetZel faZeNda Jade 1484,0552 Ha ParaGoMiNas 1059/2022

2021/1054052 JoÃo riBeiro filHo faZeNda vale do 
Boi i 283,9848 Ha iPiXUNa do 

Pará 1058/2022

Belém (Pa), 08/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 811223
Portaria N° 1060 de 08 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 Piçarra, abrangendo uma área de 
7.235,1023 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 2022/135187.
resolve:
i – arrecadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do estado do Pará, incluídas na poligonal com 7.235,1023 ha (sete mil, 
duzentos e trinta e cinco hectares, dez ares e vinte e três centiares), deno-
minada GleBa saNta HeleNa, localizada no Município Piçarra, com limi-
tes, confrontações e demais especificações técnicas constantes no Memo-
rial descritivo elaborado pelo iterPa, nos seguintes termos: Partindo do 
marco M-001, de coordenada N =  9.299.014,33m e e = 689.247,39m; 
deste, segue confrontando com os limites da fazenda Maria Bonita, com a 
seguinte distância 200,74 m e azimute plano 98°58’34” até o marco 
M-002, de coordenada N = 9.298.983,01m e e = 689.445,67m; 435,80 m 
e azimute plano 104°17’49” até o marco M-003, de coordenada N = 
9.298.875,39m e e = 689.867,97m;1.396,75 m e azimute plano 
110°12’15” até o marco M-004, de coordenada N = 9.298.393,00m e e = 
691.178,78m;1.207,96 m e azimute plano 120°45’10” até o marco M-005, 
de coordenada N = 9.297.775,33m e e = 692.216,88m;68,36 m e azimu-
te plano 104°19’52” até o marco M-006, de coordenada N = 9.297.758,41m 
e e = 692.283,11m;368,26 m e azimute plano 81°12’16” até o marco 
M-007, de coordenada N = 9.297.814,72m e e = 692.647,04m;0,25 m e 
azimute plano 80°54’35” até o marco M-008, de coordenada N = 
9.297.814,76m e e = 692.647,29m;128,47 m e azimute plano 81°12’23” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.297.834,40m e e = 692.774,25m; 
deste, segue confrontando com os limites do Pa federal carumbé, com a 
seguinte distância  60,50 m e azimute plano 135°01’36” até o marco 
M-010, de coordenada N = 9.297.791,60m e e = 692.817,01m;368,19 m 
e azimute plano 180°00’00” até o marco M-011, de coordenada N = 
9.297.423,41m e e = 692.817,01m;684,55 m e azimute plano 183°21’48” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.296.740,04m e e = 692.776,85m; 
deste, segue confrontando com os limites do Pas federal fazenda Bame-
rindus, com a seguinte distância  29,97 m e azimute plano 221°28’12” até 
o marco M-013, de coordenada N = 9.296.717,58m e e = 
692.757,00m;221,21 m e azimute plano 234°06’01” até o marco M-014, 
de coordenada N = 9.296.587,87m e e = 692.577,81m;152,74 m e azimu-
te plano 194°05’47” até o marco M-015, de coordenada N = 9.296.439,73m 
e e = 692.540,61m;21,59 m e azimute plano 187°04’32” até o marco 
M-016, de coordenada N = 9.296.418,30m e e = 692.537,95m;141,45 m 
e azimute plano 171°17’25” até o marco M-017, de coordenada N = 
9.296.278,48m e e = 692.559,37m;94,23 m e azimute plano 181°48’01” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.296.184,30m e e = 
692.556,41m;15,31 m e azimute plano 91°47’49” até o marco M-019, de 
coordenada N = 9.296.183,82m e e = 692.571,71m;58,49 m e azimute 
plano 191°38’53” até o marco M-020, de coordenada N = 9.296.126,53m 
e e = 692.559,90m; deste, segue confrontando com os limites do Pa fede-
ral carumbé, com a seguinte distância  1.359,81 m e azimute plano 
217°39’55” até o marco M-021, de coordenada N = 9.295.050,11m e e = 
691.728,99m; deste, segue confrontando com os limites do Pas fazenda 
Bamerindus, com a seguinte distância  19,39 m e azimute plano 248°36’37” 
até o marco M-022, de coordenada N = 9.295.043,04m e e = 
691.710,94m;189,68 m e azimute plano 246°22’13” até o marco M-023, 
de coordenada N = 9.294.967,01m e e = 691.537,16m;116,84 m e azimu-
te plano 245°42’43” até o marco M-024, de coordenada N = 9.294.918,95m 
e e = 691.430,66m;36,50 m e azimute plano 240°21’30” até o marco 
M-025, de coordenada N = 9.294.900,90m e e = 691.398,94m; deste, 
segue confrontando com os limites do Pa Nova descoberta, com a seguin-
te distância  4,51 m e azimute plano 169°30’47” até o marco M-026, de 
coordenada N = 9.294.896,47m e e = 691.399,76m;306,26 m e azimute 
plano 245°10’26” até o marco M-027, de coordenada N = 9.294.767,88m 
e e = 691.121,80m;96,46 m e azimute plano 233°18’13” até o marco 
M-028, de coordenada N = 9.294.710,24m e e = 691.044,46m;233,36 m 
e azimute plano 225°48’01” até o marco M-029, de coordenada N = 
9.294.547,55m e e = 690.877,16m;654,31 m e azimute plano 205°49’18” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.293.958,57m e e = 
690.592,16m;95,44 m e azimute plano 253°50’10” até o marco M-031, de 
coordenada N = 9.293.932,00m e e = 690.500,49m;378,90 m e azimute 
plano 259°35’10” até o marco M-032, de coordenada N = 9.293.863,51m 
e e = 690.127,83m;190,67 m e azimute plano 229°20’12” até o marco 
M-033, de coordenada N = 9.293.739,27m e e = 689.983,20m;16,75 m e 
azimute plano 229°21’28” até o marco M-034, de coordenada N = 
9.293.728,36m e e = 689.970,49m;132,94 m e azimute plano 229°20’27” 
até o marco M-035, de coordenada N = 9.293.641,74m e e = 
689.869,64m;1.180,90 m e azimute plano 170°39’50” até o marco M-036, 
de coordenada N = 9.292.476,48m e e = 690.061,21m;deste, segue con-
frontando com os limites da fazenda espora de ouro, com a seguinte dis-
tância  406,50 m e azimute plano 256°48’13” até o marco M-037, de coor-
denada N = 9.292.383,68m e e = 689.665,44m;166,95 m e azimute plano 
232°37’32” até o marco M-038, de coordenada N = 9.292.282,34m e e = 
689.532,77m;1.063,64 m e azimute plano 163°26’40” até o marco M-039, 
de coordenada N = 9.291.262,79m e e = 689.835,85m;672,46 m e azimu-
te plano 259°05’50” até o marco M-040, de coordenada N = 9.291.135,60m 
e e = 689.175,53m;233,88 m e azimute plano 251°59’53” até o marco 
M-041, de coordenada N = 9.291.063,32m e e = 688.953,10m;456,47 m 
e azimute plano 165°27’17” até o marco M-042, de coordenada N = 
9.290.621,48m e e = 689.067,74m;25,09 m e azimute plano 165°27’35” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.290.597,19m e e = 
689.074,04m;433,59 m e azimute plano 165°27’18” até o marco M-044, 
de coordenada N = 9.290.177,50m e e = 689.182,93m;890,48 m e azimu-
te plano 101°12’14” até o marco M-045, de coordenada N = 9.290.004,48m 
e e = 690.056,44m;717,99 m e azimute plano 101°29’29” até o marco 
M-046, de coordenada N = 9.289.861,44m e e = 690.760,04m;981,75 m 
e azimute plano 95°28’26” até o marco M-047, de coordenada N = 
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9.289.767,79m e e = 691.737,31m;397,42 m e azimute plano 97°04’46” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.289.718,81m e e = 692.131,70m; 
deste, segue confrontando com os limites do Pa Nova descoberta, com a 
seguinte distância  60,33 m e azimute plano 164°39’03” até o marco 
M-049, de coordenada N = 9.289.660,63m e e = 692.147,67m;31,74 m e 
azimute plano 155°32’33” até o marco M-050, de coordenada N = 
9.289.631,74m e e = 692.160,81m;25,05 m e azimute plano 135°32’01” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.289.613,86m e e = 
692.178,36m;99,94 m e azimute plano 124°54’52” até o marco M-052, de 
coordenada N = 9.289.556,66m e e = 692.260,31m;483,10 m e azimute 
plano 115°33’57” até o marco M-053, de coordenada N = 9.289.348,18m 
e e = 692.696,11m;15,01 m e azimute plano 115°39’37” até o marco 
M-054, de coordenada N = 9.289.341,68m e e = 692.709,64m;580,48 m 
e azimute plano 116°11’03” até o marco M-055, de coordenada N = 
9.289.085,54m e e = 693.230,55m;13,22 m e azimute plano 206°07’09” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.289.073,67m e e = 
693.224,73m;1.019,00 m e azimute plano 174°04’54” até o marco M-057, 
de coordenada N = 9.288.060,10m e e = 693.329,80m;80,99 m e azimu-
te plano 174°00’16” até o marco M-058, de coordenada N = 9.287.979,55m 
e e = 693.338,26m;127,53 m e azimute plano 174°14’55” até o marco 
M-059, de coordenada N = 9.287.852,66m e e = 693.351,04m; deste, 
segue confrontando com os limites do Pa centro Novo, com a seguinte 
distância  433,75 m e azimute plano 253°05’21” até o marco M-060, de 
coordenada N = 9.287.726,49m e e = 692.936,05m;1.000,85 m e azimu-
te plano 177°32’44” até o marco M-061, de coordenada N = 9.286.726,56m 
e e = 692.978,91m;15,53 m e azimute plano 177°56’01” até o marco 
M-062, de coordenada N = 9.286.711,04m e e = 692.979,47m;267,55 m 
e azimute plano 264°42’03” até o marco M-063, de coordenada N = 
9.286.686,33m e e = 692.713,06m;263,69 m e azimute plano 309°48’10” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.286.855,13m e e = 
692.510,48m;138,32 m e azimute plano 301°53’02” até o marco M-065, 
de coordenada N = 9.286.928,19m e e = 692.393,03m;138,84 m e azimu-
te plano 283°03’59” até o marco M-066, de coordenada N = 9.286.959,58m 
e e = 692.257,78m;116,39 m e azimute plano 282°39’04” até o marco 
M-067, de coordenada N = 9.286.985,07m e e = 692.144,22m;15,30 m e 
azimute plano 282°43’40” até o marco M-068, de coordenada N = 
9.286.988,44m e e = 692.129,30m;77,18 m e azimute plano 283°00’23” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.287.005,81m e e = 
692.054,10m;1.106,67 m e azimute plano 281°56’06” até o marco M-070, 
de coordenada N = 9.287.234,67m e e = 690.971,35m;298,44 m e azimu-
te plano 278°56’18” até o marco M-071, de coordenada N = 9.287.281,04m 
e e = 690.676,53m;711,78 m e azimute plano 280°55’07” até o marco 
M-072, de coordenada N = 9.287.415,86m e e = 689.977,64m;627,86 m 
e azimute plano 283°45’29” até o marco M-073, de coordenada N = 
9.287.565,18m e e = 689.367,79m;529,93 m e azimute plano 163°58’31” 
até o marco M-074, de coordenada N = 9.287.055,84m e e = 
689.514,08m;878,17 m e azimute plano 307°53’32” até o marco M-075, 
de coordenada N = 9.287.595,19m e e = 688.821,06m;0,25 m e azimute 
plano 220°06’03” até o marco M-076, de coordenada N = 9.287.595,00m 
e e = 688.820,90m;0,04 m e azimute plano 146°18’36” até o marco 
M-077, de coordenada N = 9.287.594,97m e e = 688.820,92m;1.061,66 
m e azimute plano 220°16’56” até o marco M-078, de coordenada N = 
9.286.785,06m e e = 688.134,50m;116,57 m e azimute plano 293°47’00” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.286.832,07m e e = 
688.027,83m;822,61 m e azimute plano 248°15’47” até o marco M-080, 
de coordenada N = 9.286.527,42m e e = 687.263,71m;909,87 m e azimu-
te plano 122°25’59” até o marco M-081, de coordenada N = 9.286.039,44m 
e e = 688.031,66m;544,30 m e azimute plano 259°05’42” até o marco 
M-082, de coordenada N = 9.285.936,47m e e = 687.497,19m;1.741,77 
m e azimute plano 136°54’53” até o marco M-083, de coordenada N = 
9.284.664,39m e e = 688.686,97m;921,33 m e azimute plano 51°14’57” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.285.241,08m e e = 
689.405,49m;310,75 m e azimute plano 176°37’13” até o marco M-085, 
de coordenada N = 9.284.930,87m e e = 689.423,81m;300,66 m e azimu-
te plano 84°54’39” até o marco M-086, de coordenada N = 9.284.957,54m 
e e = 689.723,28m;14,17 m e azimute plano 84°36’55” até o marco 
M-087, de coordenada N = 9.284.958,87m e e = 689.737,39m;572,58 m 
e azimute plano 84°45’33” até o marco M-088, de coordenada N = 
9.285.011,17m e e = 690.307,58m;328,00 m e azimute plano 174°01’51” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.284.684,95m e e = 
690.341,69m;485,35 m e azimute plano 258°29’36” até o marco M-090, 
de coordenada N = 9.284.588,13m e e = 689.866,09m;392,33 m e azimu-
te plano 271°53’56” até o marco M-091, de coordenada N = 9.284.601,13m 
e e = 689.473,98m;585,56 m e azimute plano 203°50’11” até o marco 
M-092, de coordenada N = 9.284.065,52m e e = 689.237,34m; deste, 
segue confrontando com os limites da fazenda surubim, com a seguinte 
distância  1,15 m e azimute plano 288°44’59” até o marco M-093, de co-
ordenada N = 9.284.065,89m e e = 689.236,25m;155,26 m e azimute 
plano 178°11’42” até o marco M-094, de coordenada N = 9.283.910,71m 
e e = 689.241,14m;223,36 m e azimute plano 249°11’18” até o marco 
M-095, de coordenada N = 9.283.831,35m e e = 689.032,35m;447,50 m 
e azimute plano 259°24’32” até o marco M-096, de coordenada N = 
9.283.749,10m e e = 688.592,47m;612,88 m e azimute plano 249°54’34” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.283.538,57m e e = 
688.016,88m;29,92 m e azimute plano 293°42’14” até o marco M-098, de 
coordenada N = 9.283.550,60m e e = 687.989,48m;75,41 m e azimute 
plano 293°42’59” até o marco M-099, de coordenada N = 9.283.580,93m 
e e = 687.920,44m;1.222,26 m e azimute plano 308°49’02” até o marco 
M-100, de coordenada N = 9.284.347,09m e e = 686.968,12m;204,26 m 
e azimute plano 308°49’03” até o marco M-101, de coordenada N = 
9.284.475,13m e e = 686.808,97m;2.206,23 m e azimute plano 
341°44’10” até o marco M-102, de coordenada N = 9.286.570,22m e e = 

686.117,55m;0,14 m e azimute plano 303°41’24” até o marco M-103, de 
coordenada N = 9.286.570,30m e e = 686.117,43m;891,73 m e azimute 
plano 304°26’58” até o marco M-104, de coordenada N = 9.287.074,73m 
e e = 685.382,09m;2.856,54 m e azimute plano 305°20’32” até o marco 
M-105, de coordenada N = 9.288.727,12m e e = 683.051,98m;1.783,57 
m e azimute plano 306°51’05” até o marco M-106, de coordenada N = 
9.289.796,80m e e = 681.624,78m;2.023,49 m e azimute plano 
308°28’15” até o marco M-107, de coordenada N = 9.291.055,65m e e = 
680.040,54m; deste, segue pelo limite Municipal (iBGe,2019) entre el 
dorado dos carajás/Piçarra, com a seguinte distância  276,79 m e azimute 
plano 49°09’06” até o marco M-108, de coordenada N = 9.291.236,69m e 
e = 680.249,92m;4.349,15 m e azimute plano 49°09’20” até o marco 
M-109, de coordenada N = 9.294.081,06m e e = 683.540,00m; deste, 
segue confrontando com os limites da fazenda Jandaia, com a seguinte 
distância  68,73 m e azimute plano 141°44’52” até o marco M-110, de 
coordenada N = 9.294.027,09m e e = 683.582,55m;1.574,63 m e azimu-
te plano 143°01’56” até o marco M-111, de coordenada N = 9.292.769,00m 
e e = 684.529,48m;229,71 m e azimute plano 139°49’40” até o marco 
M-112, de coordenada N = 9.292.593,48m e e = 684.677,66m;104,87 m 
e azimute plano 130°50’22” até o marco M-113, de coordenada N = 
9.292.524,90m e e = 684.757,00m;237,61 m e azimute plano 131°12’37” 
até o marco M-114, de coordenada N = 9.292.368,36m e e = 
684.935,75m;605,47 m e azimute plano 118°56’46” até o marco M-115, 
de coordenada N = 9.292.075,32m e e = 685.465,58m;1.461,25 m e 
azimute plano 120°51’52” até o marco M-116, de coordenada N = 
9.291.325,69m e e = 686.719,89m;117,83 m e azimute plano 120°54’58” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.291.265,15m e e = 
686.820,98m;14,88 m e azimute plano 54°04’39” até o marco M-118, de 
coordenada N = 9.291.273,88m e e = 686.833,03m;0,02 m e azimute 
plano 63°26’06” até o marco M-119, de coordenada N = 9.291.273,89m e 
e = 686.833,05m;41,25 m e azimute plano 54°03’49” até o marco M-120, 
de coordenada N = 9.291.298,10m e e = 686.866,45m;0,19 m e azimute 
plano 55°29’29” até o marco M-121, de coordenada N = 9.291.298,21m e 
e = 686.866,61m;170,63 m e azimute plano 54°03’47” até o marco 
M-122, de coordenada N = 9.291.398,35m e e = 687.004,76m;2,57 m e 
azimute plano 54°01’18” até o marco M-123, de coordenada N = 
9.291.399,86m e e = 687.006,84m;1.343,64 m e azimute plano 54°03’48” 
até o marco M-124, de coordenada N = 9.292.188,43m e e = 
688.094,74m;1.734,59 m e azimute plano 54°03’54” até o marco M-125, 
de coordenada N = 9.293.206,41m e e = 689.499,21m;1,25 m e azimute 
plano 53°46’15” até o marco M-126, de coordenada N = 9.293.207,15m e 
e = 689.500,22m;112,06 m e azimute plano 54°04’08” até o marco 
M-127, de coordenada N = 9.293.272,91m e e = 689.590,96m;1,04 m e 
azimute plano 54°00’48” até o marco M-128, de coordenada N = 
9.293.273,52m e e = 689.591,80m;10,64 m e azimute plano 54°05’57” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.293.279,76m e e = 
689.600,42m;0,02 m e azimute plano 333°26’06” até o marco M-130, de 
coordenada N = 9.293.279,78m e e = 689.600,41m;4,88 m e azimute 
plano 340°35’57” até o marco M-131, de coordenada N = 9.293.284,38m 
e e = 689.598,79m;1.095,38 m e azimute plano 340°38’40” até o marco 
M-132, de coordenada N = 9.294.317,85m e e = 689.235,75m;2.627,36 
m e azimute plano 340°58’16” até o marco M-133, de coordenada N = 
9.296.801,63m e e = 688.379,11m;16,83 m e azimute plano 346°21’07” 
até o marco M-134, de coordenada N = 9.296.817,98m e e = 
688.375,14m;1.176,12 m e azimute plano 341°02’57” até o marco M-135, 
de coordenada N = 9.297.930,35m e e = 687.993,19m; deste, segue pelo 
limite Municipal (iBGe,2019) entre eldorado dos carajás/Piçarra, com a 
seguinte distância  1.151,30 m e azimute plano 49°09’50” até o marco 
M-136, de coordenada N = 9.298.683,18m e e = 688.864,24m;13,78 m e 
azimute plano 49°09’02” até o marco M-137, de coordenada N = 
9.298.692,19m e e = 688.874,66m; 492,65 m e azimute plano 49°09’51” 
m até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no sis-
tema U t M, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o sirGas2000. todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U t M.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – deterMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-deaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de são Geraldo do araguaia.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 811199

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato de serVidor teMPorario
ato: distrato de coNtrato de serVidor teMPorario 

Nº 14/2021
 Motivo: distrato a Pedido – a coNtar de 07.06.2022 – Processo nº 
2022/715174
servidor teMPorário: faBiaNa da silva carvalHo Balieiro - Ma-
tricUla: 57201649/2
carGo: assistente técnico em desenvolvimento agrário e fundiário
ordeNador resPoNsável: BrUNo YoHeiJi KoNo raMos
Presidente do instituto de terras do Pará – iterPa

Protocolo: 811113
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diÁria
.

Portaria Nº 1050/2022 de 08/06/2022
objetivo: Para conclusão das atividades, no município de tailândia.
Período: 10 a 17/06/2022 (8,0) diárias
servidores:
-80845070/1- Karilene do socorro Quaresma de Queiroz
 Bittencourt (Gerente de Projeto especial)
-5961239/1- antônio carlos Bandeira alves (Motorista)
ordeNador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 810996

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1051/2022
o Presidente do iNstitUto de terras do Pará – iterPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas  no art. 5º, alínea “b” da lei estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNsideraNdo o Processo nº 2022/529603, datado de 07/06/2022.
resolve:
 i-aUtoriZar a concessão de ajuda de custo aos servidores abaixo men-
cionados, no  município de tailândia,  conforme art.4º, parágrafo único do 
decreto estadual nº 0734, de 07 de abril de 1992, haja vista que o período 
de viagem  dos servidores irá ultrapassar o limite fixado na legislação.
 ii- obrigatoriedade do produto, conforme ordem de serviço nº 001, de 
12/02/2019, publicada no Diário Oficial do  Estado do Pará, nº 33.803, de 
13/02/2019, os servidores terão 10 (dez) dias uteis, após o término das 
programações  para entrega dos trabalhos e equipamentos.
 

     VaLor
Mat. NoMe carGo PerÍodo diÁrias totaL r$

      

5961-529/1
Guilherme 
Jorge teles 
rodrigues

assist. técnico
deaf 10 a 17/06/2022 8,0 1.899,04

3167-305/1 Huguaraci 
araujo dias

técnico
agrimensor 10 a 17/06/2022 8,0 1.899,04

5558-7481/1
James dean 
soares da 

silva

assist técnico
deaf 10 a 17/06/2022 8,0 1.899,04

3165-612/1
João Guilher-
me da silva 

Queiroz

assist. técnico
deaf 10 a 17/06/2022 8,0 1.899,04

3168-131/1 José eli da 
costa

técnico
agrimensor 10 a 17/06/2022 8,0 1.899,04

3170-284/1 Juraci oliveira 
de lima

auxiliar
administrativo 10 a 17/06/2022 8,0 1.899,04

5957-270/1

Mauro anto-
nio cavaleiro 
de Macedo 
rodrigues

técnico
deaf

 
10 a 17/06/2022 8,0 1.899,04

3168-140/1
rui Jose 

carvalho de 
almeida

técnico
agrimensor 10 a 17/06/2022 8,0 1.899,04

5961-242/1
carlos al-

berto Borges 
Guimaraes

Motorista 10 a 17/06/2022 8,0 1.899,04

5934-128/2
ederlan flexa 

do Nasci-
mento

Motorista 10 a 17/06/2022 8,0 1.899,04

*os servidores receberam ,ePis (luvas, máscaras e álcool em gel) para 
proteção contra o covid19.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – iterPa, em 08 
de junho de 2022.

Protocolo: 811128

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria  Nº 040/2022  NGPr de 08 de JUNHo de 2022.
 o GereNte eXecUtivo do NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rU-
ral, usando de suas atribuições legais, coNsideraNdo decreto de 08 de 
janeiro de 2019, publicado do doe de nº33.776 de 09 de janeiro de 2019 
e o disposto na lei federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no decreto 
estadual nº 2.069 de 20 de fevereiro de 2006.

resolve: revogar a portaria N° 009/2022 dispõe sobre comissão setorial 
de implementação do Processo administrativo eletrônico (Pae) no âmbito 
do Núcleo de gerenciamento do Pará rural-NGPr, encarregada de realizar 
a implementação do (Pae).
resolve: art. 1º instituir no âmbito do Núcleo de Gerenciamento do Pará 
rural-NGPr, a comissão setorial para implementação do Processo admi-
nistrativo eletrônico (Pae), com as seguintes atribuições:
i -  a comissão setorial deverá realizar a revisão do organograma do Núcleo 
de Gerenciamento do Pará rural-NGPr, na plataforma do Governo digital;
II - Definir os usuários e nível de acesso;
III - definir escopo do plano piloto;
IV - Definir o treinamento de usuários multiplicadores;
v - implantar o piloto, ajustar a utilização conforme resultados do piloto;
vi - avaliar a implantação e implementar para os demais setores.
vii – receber sugestões, reclamações ou queixas de qualquer servidor usu-
ário do sistema Pae sobre a sua utilização e funcionamento;
viii – analisar as determinações e orientações emanadas do órgão geren-
ciador do Pae, transmitindo-as aos demais servidores do órgão programas 
de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre ele emitir parecer;
iX – realizar reuniões e treinamentos sempre que demandados ou necessá-
rios ao conhecimento de novas orientações ou funcionalidades do sistema;
X - exercer a orientação, coordenação e supervisão das atividades de im-
plementação do Pae.
art. 2º Nomear a comissão setorial para implementação do Processo ad-
ministrativo eletrônico, no âmbito deste Núcleo de Gerenciamento do Pará 
rural-NGPr para, sob a presidência do primeiro, realizar a implementação 
do (Pae) com os seguintes servidores:
1.randra Gabriele da costa Pires-matricula-5946788/2– Gestor setorial do Pae;
1. francisco fabricio Glins de araújo-matrícula-57231674/6– cogestor 
setorial do Pae;
2. ingrid Maria silva Nogueira-5951814/3 - Membro;
3. larissa eloi castro santos-5959363/1 – Membro.
art. 3º compete ao Gestor setorial do Pae:
i - convocar os demais membros, sempre que necessário para o desenvol-
vimento dos trabalhos da comissão setorial/Pae;
ii - abrir, presidir e encerrar as reuniões da comissão setorial, dando pu-
blicidade das deliberações tomadas aos demais servidores do Núcleo de 
Gerenciamento do Pará rural-NGPr, através de comunicados em seu sítio 
eletrônico, ou, pessoalmente, por outro meio de comunicação;
iii – resolver e esclarecer as questões e dúvidas levantadas pelos servido-
res sobre o uso do sistema de processo administrativo eletrônico, verbal-
mente ou por escrito;
iv - determinar a realização de diligências junto secretaria de estado de 
administração (sead), na qualidade de órgão gerenciador do Pae, neces-
sárias ao bom andamento dos trabalhos da comissão setorial/Pae;
v - Praticar os demais atos necessários ao bom andamento dos trabalhos 
da comissão setorial/Pae.
art. 4º são atribuições do cogestor setorial do Pae:
i – substituir o Gestor setorial do Pae, quando este estiver impossibilitado 
de exercer suas atribuições;
ii - auxiliar o Gestor setorial do Pae em suas atribuições;
ii - elaborar as atas das reuniões da comissão setorial/Pae.
art. 5º são atribuições dos demais membros da comissão:
i – Participar das reuniões da comissão setorial/Pae, quando convocados, 
analisando e opinando sobre a pauta discutida;
ii - auxiliar o Gestor setorial do Pae em suas tarefas conforme delegadas.
art. 6º a comissão setorial/Pae terá prazo de 90 (noventa dias) para reali-
zar avaliação de implementação do plano piloto, devendo implementar nos 
demais setores do Núcleo de Gerenciamento do Pará rural-NGPr, em concor-
dância com o § 1º do art. 35 do decreto 2.176, de 12 de setembro de 2018.
art. 7º esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se,
NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral
feliPe coÊlHo PicaNÇo
GereNte eXecUtivo - NGPr

Protocolo: 811409
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3462/2022 – 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 2022/461113.
r e s o l v e:
lotar, o(a) servidor(a) GilBerto Macedo MeNdes, matrícula nº 
55586524/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário na Geren-
cia de P. N. erradicação de febre aftosa/ GPNefa, a contar de 19/05/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra – se
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 811510
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Portaria Nº 3536/2022 – adeParÁ, de 08 de JUNHo de 2022
a aGÊNcia de defesa aGroPecUária do estado do Para – adePará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsideraNdo o Pae 2022/714853 e a certidão de Nascimento Nº 
0679260155 2022 1 00145 111 0082552 50 , apresentada a esta GaGP.
coNsideraNdo, o que determina o art. 72, inciso Xiii,  art. 77, inciso iv 
da lei nº 5.810/94.
coNsideraNdo, lei 9.348 de 18 de novembro de 2021, que alterou o art. 
91 da lei nº 5.810/94.
resolve:
coNceder ao servidor JUareZ farias PoNtes Neto, matrícula nº 
57176022/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado neste 
órgão, 20 (vinte) dias de licença Paternidade, no período de 02.06.22 a 
21.06.22.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Melissa MartiNs BeZerra silva
Gerente de área de Gestão de Pessoas
tatiaNe viaNNa da silva
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 811517

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 3597/2022 - adeParÁ, de 08 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 2022/715298 e o determinação da diretoria Geral.
r e s o l v e:
desiGNar o(a) servidor(a) Jose severiNo dos saNtos silva, matrí-
cula n° 24996/1, fiscal estadual agropecuário/eng. agrônomo, para res-
ponder pela GER de Inspeção e Classificação Vegetal/ GICV, a contar de 
30.05.2022, até ulterior deliberação.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 811532
Portaria Nº  3538/2022 - adeParÁ, de 08 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 2022/713410 e o que determina o art. 132, inciso 
ii da lei nº 5.810/94, que reGUlaMeNta a coNcessÃo de Gratifica-
ÇÕes.
r e s o l v e:
desiGNar o(a) servidor(a) sUelY Pires NecY, matrícula n° 54192679/1, 
assistente administrativo, para responder pela Gco/sede, durante o pe-
ríodo de férias do(a) titular JaQUes da silva Neves JUNior, matricula 
5945565/3, GeP-das 011.4, no período de 20.06.22 a 19.07.22.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 811525

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 003/2022-adePara

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 003/2022
a agência de defesa agropecuária do estado do Pará comunica que rea-
lizará licitação, na modalidade Pregão eletrônico, do tipo “MeNor PreÇo 
Por iteM”, para aquisição de material de consumo de higiene e limpeza 
para assepsia e de material de proteção e segurança. Conforme especifi-
cações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e 
seus anexos.
edital disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: Webert luiz silva de Queiroz
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data da abertura: 22/06/2022
Hora da abertura: 09h30min (horário de Brasília)
oBservaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail licitação@
adepara.pa.gov.br.
diretor Geral: JaMir JUNior ParaGUassÚ Macedo

Protocolo: 811068

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3533/2022: BeNefici-
ário: taiaNa de NaZare soares aiKaWa;Matrícula: 55586137;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706; fon-
te:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviços de pessoa física e aquisições de materiais diversos de consumo, 
para suprir as necessidades da Ulsa de castanhal.elemento de despesa/ 
valor: 339030/36/47/ r$4.300,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo 
de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: JeffersoN 
PiNto de oliveira.

Protocolo: 810895

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3535/2022: BeNeficiá-
rio: Joelia Maria saNtaNa GUerra; Matrícula: 5909028;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais 
de consumo (para aquisição de insumos para produção de líquido de 
vallé), para atender as necessidades da Gerência do Programa estadual 
de erradicação da febre aftosa; elemento de despesa / valor: 339030/
r$ 1.500,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 810909
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3525/2022: BeNeficiá-
rio: Melissa MartiNs BeZerra silva; Matrícula: 5962748;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais diversos 
de consumo, para suprir as necessidades da Gerencia da área de Gestão de 
Pessoa-GaGP.elemento de despesa / valor: 339030/ r$ 2.500,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador 
de despesas: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 810876
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3568/2022: BeNefici-
ário: roMUlo coelHo PaNtoJa ;Matrícula: 80015616/1 ;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
suprir eventuais demandas desta gerência que por seu caráter eventual 
não possam ser submetidas ao processamento natural da compra pública.
elemento de despesa/ valor: 339030 r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em 
dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: 
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 811262

.

.

diÁria
.

Portaria: 3556/2022 objetivo: conduzir as servidoras que irão com obje-
tivo de participar do i encontro setorial do Polo araguaia.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/Pa destino: redeNÇÃo/Pa servi-
dor: 54187223/ ovidio GoMes Bricio Neto / (Motorista) / 4,5 diárias 
/ 21/06/2022 a 25/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 811050
Portaria: 3553/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de 
agrotóxicos em estabelecimentos comerciais que revendem agrotóxicos.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: JacareacaNGa/
Pa destino: rUróPolis,trairÃo/aM servidor: 57173631/ vitor rodri-
Go KraMer / (fiscal estadUal aGroPecUário - eNGeNHeiro aGrÔ-
NoMo) / 4,5 diária / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 811055
Portaria: 3557/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção 
da mosca da carambola (Bactrocera carambolae).fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPeBas/Pa destino: caNaÃ 
dos caraJás, cUrioNóPolis, eldorado dos caraJás/Pa servidor: 
5922600/ edeNiltoN NoNato leite / (aGeNte fiscal aGroPecUário) 
/ 1,5 diária / 14/06/2022 a 15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa 
PiMeNtel.

Protocolo: 811070
Portaria: 3552/2022 objetivo: realizar fiscalização do uso de agrotó-
xicos em propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: ParaGoMiNas/Pa destino: UliaNóPolis/Pa servidor: 54187122/ 
Joao carlos teiXeira de oliveira (aGeNte de defesa aGroPecUá-
ria) / 4,5 diárias / 20/06/2022 a 24/06/2022. ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 811047
Portaria: 3551/2022 objetivo: realizar fiscalização do uso de agro-
tóxicos em propriedades rurais.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 / 20/06/2022 a 
24/06/2022. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 811038
Portaria: 3555/2022 objetivo: Participar do i encontro setorial do agro-
negócio, no Polo araguaia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BelÉM/Pa destino: redeNÇÃo/Pa servidor: 54185728/ Maria 
alice alves tHoMaZ lisBoa / (fiscal estadUal aGroPecUário) / 
4,5 diárias / 21/06/2022 a 25/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa 
PiMeNtel.

Protocolo: 811041
Portaria: 3554/2022 objetivo: realizar fiscalização do uso de agro-
tóxicos em 12 propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: doM eliseU/Pa servi-
dor: 6403317/ JoYcileNe teiXeira do NasciMeNto / (aGeNte fiscal 
aGroPecUário) / 4,5 diárias / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 811026
Portaria: 3550/2022 objetivo: realizar, levantamento de detecção da 
mosca-da-carambola nos municípios pertencentes à área sem ocorrência 
da Bactrocera carambolae.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: oriXiMiNá/Pa destino: cUrUá,óBidos/Pa servidor: 57220929/ 
celso aNdersoN Batista Pereira (aGeNte de defesa aGroPecUá-
ria) / 2,5 diárias / 27/06/2022 a 29/06/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 811030
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Portaria: 3549/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: Breves/Pa destino: aNaJás/Pa servidor: 5942399/ iÊda ro-
driGUes da silva / (aUXiliar de caMPo) / 2,5 diárias / 09/06/2022 
a 11/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 811020
Portaria: 3558/2022 objetivo: realizar dia de campo em atendimento 
ao dia B da Brucelose. Justifico a solicitação devido a distância da sede 
do município, assim como a necessidade do deslocamento para a comu-
nidade nos dias que antecedem o dia B da Brucelose, para ainda, dar 
andamento e organização da atividade na escola local e propriedade 
para execução prática, afim de dar celeridade e economicidade, evitan-
do o desperdício de combustível.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: MoNte doUrado/Pa destino: MoNte doUrado/Pa 
servidor: 5948600/ sUliNeide rocHa de soUsa / (aGeNte fiscal 
aGroPecUária) / 2,5 diárias / 07/06/2022 a 09/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 811127
Portaria: 3560/2022 objetivo: realizar visita administrativa mensal nas 
Ulsas e escritórios da gerência regional.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNeMa/Pa destino: BoNito, QUatiPUrU, saN-
ta lUZia do Pará, sÃo JoÃo de PiraBas/Pa servidor: 5092507/ Jac-
QUeliNe de MiraNda rocHa (GereNte) / 4,5 diárias / 06/06/2022 a 
10/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 811133
Portaria: 3561/2022 objetivo: realizar emissão de Gta, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNeMa/Pa destino: vila NaZarÉ/Pa servi-
dor: 57175279/ MicHele rosaNa MeNeZes (assisteNte adMiNis-
trativo) / 4,5 diárias / 06/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 811140
Portaria: 3562/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do uso de agrotóxi-
cos em propriedades rurais no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BreU BraNco/Pa destino: JacUNdá/Pa servidor: 
54194097/ clara aNGelica corrÊa BraNdÃo (eNGeNHeiro aGrÔNo-
Mo) / 4,5 diárias / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 811156
Portaria: 3559/2022 objetivo: realizar emissão de Gta, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: cacHoeira do Piriá/Pa 
servidor: 54186941/ HelleN cleise MartiNs Galvao (assisteNte ad-
MiNistrativo) / 4,5 diárias / 06/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 811121
Portaria: 3563/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do uso de agrotóxi-
cos em propriedades rurais no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BreU BraNco/Pa destino: JacUNdá/Pa servidor: 
57223331/ ireNilsoN aNtÔNio da silva (aGeNte fiscal aGroPecU-
ário) / 4,5  diárias / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 811161
Portaria: 3564/2022 objetivo: Participar de reunião de Gestão estra-
tégica para acompanhamento das metas de 2022, organização de planos 
de execução e avaliação de resultados no município. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: altaMira/Pa destino: saNtarÉM/
Pa servidor: 5909035/ arY Haroldo carvalHo cavalcaNte (GereNte 
reGioNal) / 3,5 diárias / 28/06/2022 a 01/07/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 811173
Portaria: 3569/2022 objetivo: Participar de reunião de Gestão estraté-
gica para acompanhamento das metas de 2022, organização de planos de 
execução e avaliação de resultados.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: Placas/Pa destino: saNtarÉM/Pa servidor: 5922844/ 
aleX saNdro de oliveira Barata JUNior (aUXiliar de caMPo) / 3,5 
diárias / 28/06/2022 a 01/07/2022. ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU Macedo.

Protocolo: 811384
Portaria: 3526/2022 objetivo: Participar da inauguração da nova sede 
da adePará e entrega de novos computadores.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: BelÉM/Pa servidor: 
5947978/ Geraldo teotÔNio Pereira Jota (GereNte reGioNal) / 
2,5 diárias/ 09/06/2022 a 11/06/2022. ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 810881
Portaria: 3527/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: Breves/Pa destino: BaGre/Pa servidor: 5246601/ roNaldo 
oliveira MiraNda/ (tÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 14/06/2022 a 
15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810888
Portaria: 3528/2022 objetivo: realizar vistoria técnica em estabeleci-
mentos processadores de derivados da mandioca nos municípios.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: terra alta/Pa destino: 
cUrUÇá,MaraPaNiM,sÃo JoÃo da PoNta/Pa servidor: 54188793/ BrU-
No ever oliveira cHUcre  / (aGeNte de defesa aGroPecUária) / 
3,5 diárias / 20/06/2022 a 23/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa 
PiMeNtel.

Protocolo: 810891

Portaria: 3524/2022 objetivo: realizar educação sanitária sobre a mos-
ca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
Breves/Pa destino: MelGaÇo/Pa servidor: 5960814/ elias Neri de Mo-
raes (aUXiliar de caMPo) / 1,5 diária / 13/06/2022 a 14/06/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 810872
Portaria: 3521/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção das pragas 
Monilíase do cacaueiro (Moniliophtohra roreri), em propriedades produtoras de 
cacau nos P.A. Tuerê e P.A. Rio Gelado. Os assentamentos ficam distantes a mais 
de 120 km da sede do município, tem-se a necessidade que a servidor durma 
no local.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: Novo rePar-
tiMeNto/Pa destino: Novo rePartiMeNto/Pa. servidor: 5901322/ reNata 
triNdade de liMa (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 06/06/2022 a 
10/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810852
Portaria: 3520/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção das 
pragas Monilíase do cacaueiro (Moniliophtohra roreri), em propriedades 
produtoras de cacau nos P.a. tuerê e P.a. rio Gelado.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tUcUrUÍ/Pa destino: Novo rePar-
tiMeNto/Pa servidor: 6403712/ loreNa lira leite saBiNo (fiscal 
estadUal aGroPecUário - eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias 
/ 06/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810846
Portaria: 3523/2022 objetivo: realizar Monitoramento em 05 armadi-
lhas JacKsoN.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ca-
Metá/Pa destino: liMoeiro do aJUrU/Pa servidor: 54197075/ lUZiNaN 
da cUNHa tocaNtiNs (aGeNte fiscal aGroPecUário) / 1,5 diária 
/ 23/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810859
Portaria: 3522/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção em 12 
(doze) 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: caPaNeMa/Pa desti-
no: Nova tiMBoteUa/Pa servidor: 54196745/ cleoMeNes deMerval PiMeN-
tel costa (aGeNte de defesa aGroPecUária) / 2,5 diárias / 08/06/2022 
a 10/06/2022. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810854
Portaria: 3530/2022 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da 
carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo 
fraNcisco do Pará/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU, MaGalHÃes Barata, 
MaracaNÃ/Pa servidor: 57223523/ seBastiao ceZar MeNeZes de Bri-
to / (tÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diárias / 13/06/2022 a 15/06/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810905
Portaria: 3531/2022 objetivo:dar apoio no município de destino para 
o cumprimento das metas estipuladas pelos programas da sede: fiscali-
zação em revendas e vigilância epidemiológica em propriedades rurais.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BreU BraNco/Pa 
destino: Novo rePartiMeNto/Pa servidor: 57223820/ lUis PaUlo car-
valHo alMeida / (aGeNte de defesa aGroPecUária) / 4,5 diárias 
/ 30/05/2022 a 03/06/2022.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 810911
Portaria: 3529/2022 objetivo: conduzir servidores que irão realizar 
ação de fiscalização e supervisão do comercio de sementes e mudas.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/Pa destino: 
caPitÃo PoÇo, GarrafÃo do Norte, iritUia, Nova esPeraNÇa do 
Piriá, saNta Maria do Pará, sÃo MiGUel do GUaMá/Pa servidor: 
54187223/ ovidio GoMes Bricio Neto / (Motorista) / 4,5 diárias 
/ 06/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810898
Portaria: 3534/2022 objetivo: auxiliar na execução de atividades de 
saneamento de foco de Mormo no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: UliaNóPolis/Pa destino: ParaGoMi-
Nas/Pa servidor: 10294017 / ZedeQUias rodriGUes da silva (tÉc-
Nico aGrÍcola) / 0,5 diária / 31/05/2022 a 31/05/2022.ordenador: 
JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 810902
Portaria: 3532/2022 objetivo: realizar saneamento em propriedades 
focos de a.i.e, continuidade de saneamento coleta no município. atender 
laudo 251/22, a propriedade está localizada distante 115 km da sede do 
município, com estrada de difícil acesso. o sábado será utilizado para re-
torno.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa 
destino: MaraBá/Pa servidor: 55588436/ raiKa dias da silva / (MÉdi-
co veteriNário) / 2,5 diárias / 16/06/2022 a 18/06/2022.ordenador: 
JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 810916
Portaria: 3544/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149.origem: oriXiMiNá/Pa destino: MoNte doU-
rado/Pa. servidor: 5908951/ erissoN serGio Melo da silva (fiscal 
estadUal aGroPecUário - eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 14,5 diárias / 
10/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810964
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

48824/2022, Portaria Nº 2999 de 19/05/2022
Portaria: 3543/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaetetUBa/Pa destino: MoN-
te doUrado/Pa servidor: 54188832/ WellitoN dos saNtos leMos 
(aGeNte de defesa aGroPecUária) / 12,0 diárias / 04/06/2022 a 
15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810954
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coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta 
Nº 48879/2022, Portaria Nº 3036 de 20/05/2022

Portaria: 3541/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cacHoeira do arari/
Pa destino: MoNte doUrado/Pa servidor: 5846960/ lUiZ carlos so-
ares MoUra (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 12,0 diárias / 04/06/2022 a 
15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810939
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta 

Nº 48825/2022, Portaria Nº 3000 de 19/05/2022
Portaria: 3542/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BarcareNa/Pa destino: MoNte 
doUrado/Pa servidor: 54193774/ JUcivaldo MaNoel aBreU MoNtei-
ro (aGeNte fiscal aGroPecUário) / 12,0 diárias / 04/06/2022 a 
15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810944
Portaria: 3547/2022 objetivo: levantamento de detecção da mosca da 
carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta 
iZaBel do Pará/Pa destino: BeNevides/Pa servidor: 54187465/ Marilia 
ferNaNdes de soUsa (aGeNte fiscal aGroPecUário) / 0,5 diária / 
06/06/2022 a 06/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810987
Portaria: 3546/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: oUrÉM/Pa destino: MoNte doU-
rado/Pa servidor: 55586110/aNtoNio saUl alMeida reis (aGeNte de 
defesa aGroPecUária) / 14,5 diárias /10/06/2022 a 24/06/2022. or-
denador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810982
Portaria: 3545/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BUJarU/Pa destino: MoNte 
doUrado/Pa servidor: 54186975/ GilsoN alMeida Maia (aGeNte de 
defesa aGroPecUária) / 14,5 diárias / 10/06/2022 a 24/06/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 810975
Portaria: 3548/2022 objetivo: supervisão em Unidades Produtivas hos-
pedeiras da Mosca-da-Carambola (Certificação).Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MoNte aleGre/Pa destino: aleNQUer/
Pa servidor: 54195804/ ivoNilsoN ferreira da silva (aGeNte de de-
fesa aGroPecUária) / 2,5 diárias / 08/06/2022 a 10/06/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 811010
Portaria: 3566/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilha no 
município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/
Pa destino: PoNta de Pedras/Pa servidor: 51855502/ fraNKliN roo-
seveltes NarciZo de Matos (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária 
/ 09/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 811201
Portaria: 3565/2022 objetivo: realizar educação sanitária e vistoria ini-
cial em estabelecimentos artesanais processadores de polpa de fruta no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PeiXe
-Boi/Pa destino: sÃo JoÃo de PiraBas/Pa servidor: 54189780/MadsoN 
aNtoNio BUlHÕes cavalcaNte (aUXiliar de caMPo) / 1,5 diária / 
14/06/2022 a 15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 811184
Portaria: 3567/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilha 
no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Be-
lÉM/Pa destino: MosQUeiro/Pa servidor: 51855502/ fraNKliN roo-
seveltes NarciZo de Matos (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária 
/ 14/06/2022 a 14/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 811221

FÉrias
.

Portaria Nº  3461/2022 - adeParÁ, de 06 de JUNHo de 2022
a aGÊNcia de defesa aGroPecUária do estado do Pará – adePará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsideraNdo o decreto nº 1462 de 12/04/21 que determina o art.1º e 
regulamenta o art 74º da lei 5810 de 24 de janeiro de 1994.
resolve:
coNceder fÉrias regulamentares aos servidores da agência de defesa 
agropecuária do estado do Pará, referente ao mês de JUNHo/2022, con-
forme mapa abaixo.

Protocolo Matrícula Nome Período 
aquisitivo Período de Gozo dias Lotação

2022585053 5942388/1 iorlaNdio GoNcalves da 
silva JUNior 2020/2021 15.06.22 a 29.06.22 15.1 Ulsa afUa

2022713410 5945565/3 JaQUes da silva Neves 
JUNior 2021/2022 20.06.22 a 19.07.22 30 Gco/sede

20221318071 57176027/1 Marcelo raYol GoMes 2021/2022 20.06.22 a 19.07.22 30 Gsie

reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Melissa MartiNs BeZerra silva
Gerente da área de Gestão de Pessoas
tatiaNe viaNNa da silva
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 811502

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0343/2022 – 08.06.2022
o PresideNte da eMater – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
resolve:
reMaNeJar, a contar de 01/06/2022, o extensionista rural ii, – deUsde-
te oliveira da silva- Matrícula nº 57212841/1, do escritório local de 
Nova ipixuna para exercer suas funções no escritório local de canaã dos 
carajás, ambos vinculados ao escritório regional de Marabá.
rosival PossidÔNio do NasciMeNto - Presidente

Protocolo: 811432
Portaria Nº0320/2022 – 02.06.2022

o PresideNte da eMater – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
resolve:
desiGNar, a contar de 01/06/2022 a 30/06/2022, o extensionista rural 
i – serGio evaNdro costa MartiNs filHo- Matrícula nº 57194360/2, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Dom Eliseu/ Regional de 
são Miguel do Guamá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
rosival PossidÔNio do NasciMeNto - Presidente

Portaria Nº0321/2022 – 02.06.2022
o PresideNte da eMater – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
resolve:
desiGNar, a contar de 06/06/2022 a 05/07/2022, o extensionista rural 
i – lUiZ KiNJi iKeGaMi- Matrícula nº 55586019/1, para responder pela 
Chefia do Escritório Local de Alenquer/ Regional do Médio Amazonas, em 
virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
rosival PossidÔNio do NasciMeNto - Presidente

Portaria Nº0322/2022 – 02.06.2022
o PresideNte da eMater – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
resolve:
desiGNar, a contar de 04/07/2022 a 02/08/2022, o extensionista rural ii 
– KeNNedY correa Barile- Matrícula nº 3176509/1, para responder pela 
Chefia do Escritório Local de Cametá/ Regional do Tocantins, em virtude do 
titular encontrar-se em gozo de férias.(Pae: 2022/680366).
rosival PossidÔNio do NasciMeNto - Presidente

Portaria Nº0342/2022 – 08.06.2022
o PresideNte da eMater – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
resolve:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação ao assisten-
te de administração – aNdersoN costa dos saNtos - Matricula nº 
54196307/1, a contar de 01.06.2022:
i - r e v o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0055/2019, que o designou 
para exercer a Função Gratificada de Responsável pelo Núcleo Administra-
tivo/coafi.
ii – r e M a N e J a r, do Núcleo administrativo - Na/ coafi, para exercer 
suas funções na coordenadoria de administração e finanças/coafi.
III – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Coordenador 
da coafi.
rosival PossidÔNio do NasciMeNto - Presidente

Protocolo: 811419

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 039/2022;BeNeficiá-
rio:WaNderleY riBas Pereira;MatrÍcUla:54196654;fUNÇÃo:eXt 
rUral ii;oBJetivo:UtiliZaÇÃo Na Meta Prevista No terMo aditi-
vo Nº6 ao iNstrUMeNto esPecifico de Parceria Nº 004/2017-eMa-
ter-Pará/aNater, esPecificaMeNte Meta 11-realiZaÇÃo de ateN-
diMeNto coletivo eM ater, refereNte a 1º Parcela do 1º QUa-
driMestre, do aNo de 2022;MUNicÍPio:aNaNiNdeUa;ProGra-
Ma:1491;ProJeto atividade:8711-c;foNte: 0260006935;eleMeNto 
de desPesa:339030=r$-2.000,00 ;PraZo de aPlicaÇÃo :30 dias 
aPós eMissÃo da ordeM BaNcária; coMProvaÇÃo:15 dias aPós a 
realiZaÇÃo das desPesas;ordeNador de desPesas :rosival Pos-
sidÔNio do NasciMeNto.

Protocolo: 811122
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 043/2022;BeNeficiá-
rio:WesleY coNceiÇÃo loBo dos reis;MatrÍcUla:57203864;fUN-
ÇÃo:aUX. adMiNistraÇÃo;oBJetivo :UtiliZaÇÃo Na Meta Prevista 
No terMo aditivo Nº6 ao iNstrUMeNto esPecifico de Parceria Nº 
004/2017-eMater-Pará/aNater, esPecificaMeNte Meta 11-realiZa-
ÇÃo de ateNdiMeNto coletivo eM ater, refereNte a 1º Parcela do 
1º QUadriMestre, do aNo de 2022;MUNicÍPio:MaracaNÃ;ProGra-
Ma:1491;ProJeto atividade:8711-c;foNte: 0260006935 ;eleMeNto 
de desPesa:339030=r$-6.000,00;PraZo de aPlicaÇÃo :30 dias aPós 
eMissÃo da ordeM BaNcária;coMProvaÇÃo:15 dias aPós a reali-
ZaÇÃo das desPesas; ordeNador de desPesas :rosival PossidÔ-
Nio do NasciMeNto.

Protocolo: 811157



44  diário oficial Nº 35.002 Quinta-feira, 09 DE JUNHO DE 2022

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 042/2022;BeNefi-
ciário:MartiNHo da silva MoriNaKa;MatrÍcUla:57212752;-
fUNÇÃo:eXt rUral ii;oBJetivo:UtiliZaÇÃo Na Meta Prevista No 
terMo aditivo Nº6 ao iNstrUMeNto esPecifico de Parceria Nº 
004/2017-eMater-Pará/aNater, esPecificaMeNte Meta 11-realiZaÇÃo 
de ateNdiMeNto coletivo eM ater, refereNte a 1º Parcela do 1º 
QUadriMestre, do aNo de 2022; MUNicÍPio:PoNta de Pedras;Pro-
GraMa:1491;ProJeto atividade:8711-c;foNte: 0260006935;eleMeNto 
de desPesa:339030=r$-2.000,00;PraZo de aPlicaÇÃo:30 dias aPós 
eMissÃo da ordeM BaNcária;coMProvaÇÃo:15 dias aPós a reali-
ZaÇÃo das desPesas; ordeNador de desPesas :rosival PossidÔNio 
do NasciMeNto.

Protocolo: 811151
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 041/2022;BeNefici-
ário:aNtoNio carlos oliveira liMa;MatrÍcUla:57175762;fUN-
ÇÃo:eXt rUral i;oBJetivo:UtiliZaÇÃo Na Meta Prevista No 
terMo aditivo Nº6 ao iNstrUMeNto esPecifico de Parceria 
Nº 004/2017-eMater-Pará/aNater, esPecificaMeNte Meta 11-re-
aliZaÇÃo de ateNdiMeNto coletivo eM ater, refereNte a 1º 
Parcela do 1º QUadriMestre, do aNo de 2022; MUNicÍPio:Be-
Nevides;ProGraMa:1491;ProJeto atividade:8711-c ;foNte: 
0260006935; eleMeNto de desPesa:339030=r$-2.000,00 ;PraZo 
de aPlicaÇÃo :30 dias aPós eMissÃo da ordeM BaNcária; coM-
ProvaÇÃo:15 dias aPós a realiZaÇÃo das desPesas; ordeNador 
de desPesas :rosival PossidÔNio do NasciMeNto.

Protocolo: 811143
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 040/2022;BeNeficiá-
rio:raiMUNdo ferreira da silva;MatrÍcUla:57174779;fUNÇÃo:eXt 
rUral i;oBJetivo:UtiliZaÇÃo Na Meta Prevista No terMo aditivo 
Nº6 ao iNstrUMeNto esPecifico de Parceria Nº 004/2017-eMater
-Pará/aNater, esPecificaMeNte Meta 11-realiZaÇÃo de ateNdi-
MeNto coletivo eM ater, refereNte a 1º Parcela do 1º QUadri-
Mestre, do aNo de 2022; MUNicÍPio :coNcórdia do Pará;ProGra-
Ma:1491;ProJeto atividade:8711-c ;foNte: 0260006935; eleMeNto 
de desPesa:339030=r$-2.000,00 ;PraZo de aPlicaÇÃo :30 dias 
aPós eMissÃo da ordeM BaNcária; coMProvaÇÃo:15 dias aPós a 
realiZaÇÃo das desPesas; ordeNador de desPesas :rosival Pos-
sidÔNio do NasciMeNto.

Protocolo: 811125

.

.

diÁria
.

Portaria N° 018/2022 / NÚMero de diárias: 0,5 diária / foNte: 
0101006357 - tesoUro estadUal / oriGeM: tailÂNdia / destiNo: 
aBaetetUBa / PerÍodo: dia 09/06/2022 / MatrÍcUla: 51855830 / Be-
Neficiário: rÔMUlo cesar cardoso de JesUs / carGo / fUNÇÃo: 
cHefe do escritório local de tailÂNdia / oBJetivo: ParticiPar 
da reUNiÃo de Gestores da eMater ceNtral coM eQUiPe dos es-
critórios locais e do escritório reGioNal tocaNtiNs / ordeNa-
dor de desPesas - UG tocaNtiNs: Pedro PaUlo rodriGUes de leÃo

Protocolo: 811404

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria 01168/2022-dGaF/GaB/seMas, de 07/06/2022
Nome: aNdre lUis MarQUes MiraNda
Matrícula: 57175322/1
cargo: técnico em Gestão Pública
concessão: 08 (oito) dias de afastamento em razão de falecimento de 
pessoa da família
Período: 25/02/2022 a 04/03/2022
Processo: 2022/696456
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 810842

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 01173/2022-dGaF/GaB/seMas, de 07/06/2022.
Nome: Joelcio sosiNHo cascaes
Matrícula: 57194272/1
cargo: Motorista
concessão: 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde
Período: 13/04/2022 a 12/05/2022
laudo Médico: 89618 de 05/05/2022
Processo: 2022/707641
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 810843

Portaria Nº 01167/2022-dGaF/GaB/seMas, de 07/06/2022.
Nome: aMaNda GoNÇalves de GoNÇalves
Matrícula: 5937316/3
função: técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 14 (quatorze) dias de afastamento para tratamento de saúde
Período: 16/05/2022 a 29/05/2022
atestado de 16/05/2022 (regime Geral de Previdência social)
Processo: 2022/667367
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 810841
Portaria Nº 01174/2022-dGaF/GaB/seMas, de 07/06/2022.
Nome: eldoNor saMPaio de soUsa
Matrícula: 3253368/1
cargo: técnico d
concessão: 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde
Período: 17/03/2022 a 14/06/2022
laudo Médico: 89775 de 10/05/2022
Processo: 2022/707641
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 810847
Portaria Nº 01151/2022-dGaF/GaB/seMas, de 06/06/2022.
Nome: loreNa PiNHo riBeiro
Matrícula: 5904604/3
função: técnico em Gestão Pública
concessão: 61 (sessenta e um) dias – Prorrogação do benefício
Período: 09/05/2022 a 08/07/2022
Nº do Benefício – iNss: 638.386.855-5 de 31/05/2022
Processo: 2022/552118
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 810838

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0934/2022 - GaB/seMas 12 de Maio de 2022.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa, itaituba/Pa e altamira/Pa
Período: 24/05 a 02/06/2022 – 09 e ½ diárias
servidores:
- 5958588-1 - ericK coelHo silva - (Perito criminal)
- 57191386-3 - MaUro alessaNdro caMPiNas Nadler – (auxiliar técnico 
de Perícia)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 798147
Portaria Nº 0936/2022 - GaB/seMas 13 de Maio de 2022.

Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: itaituba/Pa
destino: Novo Progresso/Pa, itaituba/Pa e altamira/Pa
Período: 17/05 a 02/06/2022 – 16 e ½ diárias
servidores:
- 57189174-1 - JÂNio de oliveira frota - (caBo /BM)
- 57173553-1 - JoNas aUGUsto Mello riBeiro – (3° sarGeNto/BM)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 798483
Portaria Nº 1080/2022 - GaB/seMas 30 de Maio de 2022.

objetivo: realizar vistoria técnica em empreendimento localizado no mu-
nicípio citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 14/06 a 15/06/2022 – 01 e ½ diária
servidores:
- 8001279/5 - WilHelM aBUd KleiNleiN - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5965826/1 - rÔMUlo PiNto aMaral - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5938542/2 - aNa carla soUZa Pereira - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 806110
Portaria Nº 1129/2022 - GaB/seMas 02 de JUNHo de 2022.

objetivo:realizar procedimento de vistoria técnica em Plano de Manejo 
florestal sustentável.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: itaituba/Pa
destino: aveiro/Pa
Período: 13/06 a 17/06/2022 – 04 e ½ diárias.
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servidores:
-5949632/1 - Giselli castilHo Moraes - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
-80846411/2 - rodriGo dos saNtos liMa - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 807826
Portaria Nº 1146/2022 - GaB/seMas 06 de JUNHo de 2022.

objetivo:Participação no seminário Nacional de ouvidorias.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: campo Grande/Ms
Período: 13 a 15/06/2022 – 02 e ½ diárias.
servidor:
-366110/ 4 - Jose Moacir ferreira riBeiro - (coordenador)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 809448
Portaria Nº 1184/2022 - GaB/seMas 08 de JUNHo de 2022.

objetivo: realizar vistoria técnica ambiental na área do aterro sanitário 
localizado no município de Marituba, para analisar o funcionamento de em-
preendimento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 15/06/2022 – ½ diária
servidores:
5952142-1 - GUstavo Neves silva – técnico em Gestão de Meio ambiente
5963792 - aNa BeatriZ MeNdes aMaral raMos - coordenadora
5960949 - HUGo rodriGo costa MiraNda - técnico em Gestão de Meio 
ambiente
7060162 - sMitH caMPos de alBUQUerQUe - técnico em Gestão de 
Meio ambiente
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 810874
Portaria Nº 1186/2022 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 2022/608020 dla-seMas;
resolve:
i – alterar o período de viagem, na Portaria Nº 1033/2022-GaB/seMas 
de 23/05/2022, publicado no doe nº 34.985 do dia 27/05/2022, que seria 
no período de 02/06/2022, para o período de 03/06/2022.
Belém, 08 de junho de 2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se e cUMPra-se.
lilia Marcia raMos reis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 810906

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo 158057 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022
À
JoÃo Barros freires
eNd: travessa arGelia, 29 - serra aZUl
ceP: 68.460-006 - tUcUrUi - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) JOÃO BARROS FREI-
RES, CPF: 837.243.622-34, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 34334/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-07-00636/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 8,347 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158058 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
alessaNdro BisPo dos saNtos
eNd: rUa MarUPá, 93, setor iNdUstrial, atrás da iGraJa adveN-
tista.
ceP: 68.193-000 - Novo ProGresso - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ALESSANDRO BISPO 
DOS SANTOS, CPF: 963.276.851-53, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 30044/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-08-00807/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 1,245,783 hectares de vegetação nativa,objeto de especial pre-
servação, dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.

o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158059 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
Gilcivaldo loUreNÇo teiXeira
eNd: rUa Padre aUrelio daNZer, 356
ceP: 68.379-200 - altaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) GILCIVALDO LOUREN-
ÇO TEIXEIRA, CPF: 719.604.901-25, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 30062/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-08-00808/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 790,10 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158060 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
lUciaNo freitas dos saNtos
eNd: rod. traNsGariMPeira, viciNal sÃo doMiNGos - distrito de 
Moraes de laMieda
ceP: 68.189-000 - itaitUBa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LUCIANO FREITAS DOS 
SANTOS, CPF: 787.385.396-91, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 31795/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-09-00855/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 0,697 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158062 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
adeMilsoN vieira da silva
eNd: rod. Pa-254, s/N - aGUa BraNca do JaUari
ceP: 68.130-000 - PraiNHa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ADEMILSON VIEIRA DA 
SILVA, CPF: , notificado de acordo com o auto do Processo Infracional Nº 
20263/2018, no qual consta o auto de infração 5385/2016/Geflor, la-
vrado na sede desta secretaria, por desmatar 6,00 hectares de vegetação 
nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma amazônico,sem 
autorização ou licença do órgão ambiental competente ou com ele em de-
sacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 6.514/2008, en-
quadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/
do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158066 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
acleidifi saNtos MiraNda
eNd: rod. Pa-254, s/N - faZeNda MiraNda
ceP: 68.130-000 - PraiNHa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ACLEIDIFI SANTOS MI-
RANDA, CPF:877.499.122-15 , notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 20258/2018, no qual consta o auto de infração 
5382/2016/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 28,16 
hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do 
Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental compe-
tente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto fede-
ral Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei 
estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 158067 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022
À
aNtÔNio liMa MiraNda
eNd: travessa dois s/N - PadrÃo de sete Metros - JardiM Pla-
Nalto
ceP: 68.130-000 - PraiNHa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ANTÔNIO LIMA MIRAN-
DA, CPF: 485.339.632-20, notificado de acordo com o auto do Processo 
infracional Nº 20270/2018, no qual consta o auto de infração 5391/2016/
Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 19,03 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158069 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
silvaN carvalHo da silva
eNd: rod. Pa-254, reGiÃo do JaUari, caraPaNaÚBa - ZoNa rUral
ceP: 68.130-000 - PraiNHa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) SILVAN CARVALHO DA 
SILVA, CPF: 021.644.442-05, notificado de acordo com o auto do Processo 
infracional Nº 20268/2018, no qual consta o auto de infração 5390/2016/
Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 12,51 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158070 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
adveNtiNo aMoriM da silva
eNd: reGiÃo do traira, raMal da Preciosa - ZoNa rUral
ceP: 68.130-000 - PraiNHa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ADEVENTINO AMORIM 
DA SILVA, CPF: 116.766.042-00, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 20266/2018, no qual consta o auto de infração 
5388/2016/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 11,05 
hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do 
Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental compe-
tente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto fede-
ral Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei 
estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158071 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
BertiNo roliNG
eNd: rUa GetÚlio varGas, 102 - sÃo MiGUel
ceP: 68.379-200 - castelo dos soNHos - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) BERTINO ROLING, CPF: 
015.469.299-91, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 14608/2018, no qual consta o auto de infração 10570/2018/Geflor, 
lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 20,48 hectares de vegeta-
ção nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma amazônico,-
sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou com ele em 
desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 6.514/2008, en-
quadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/
do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 158075 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022
À
eUNisdetH dias vieira freitas
eNd: av. Pará, 1136 - ceNtro
ceP: 68.385-000 - tUcUMÃ - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) EUNISDETH DIAS VIEI-
RA FREITAS, CPF: 426.612.501-15, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 21252/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-06-00423/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 37,659 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158077 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
seBastiÃo Motel MoUrÃo
eNd: traNssiriri, KM 160, reGiÃo da vila caBoclo
ceP: 68.378-899 - altaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) SEBASTIÃO MOTEL MOU-
RÃO, CPF: 362.566.761-49, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 34313/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-10-01163/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 902,41 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158078 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
XeNia MicHele artMaNN GUerra
eNd: av. saNto aNtÔNio, 31 - ceNtro - castelo dos soNHos
ceP: 68.379-200 - altaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) XENIA MICHELE ART-
MANN GUERRA, CPF: 011.501.261-32, notificado de acordo com o auto 
do Processo infracional Nº 1247/2021, no qual consta o auto de infra-
ção aUt-2-s/20-12-00239/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 85,62 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158079 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
osvaldo da silva
eNd: reGiÃo taNcredo Neves
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉliZ do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) OSVALDO DA SILVA, CPF: 
890.755.102-25, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 11167/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/21-02-00205/
Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 153,14 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 158080 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022
À
osMar da silva riBeiro JUNior
eNd: rUa osterNo Maia 2600 - rodoviário- JardiM iNdePeNdeNte ii
ceP: 68.372-245 - altaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) OSMAR DA SILVA RIBEI-
RO, CPF: 786.162.711-04, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 13093/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-04-00299/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 49,2274 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158081 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
oliMPio ferreira de faria
eNd: av. Goiás 2980, faZeNda serra doUrada - sÃo fraNcisco
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) OLIMPIO FERREIRA DE 
FARIA, CPF: 004.680.021-20, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 11557/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-02-00193/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 134,60 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158082 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
rilBerto reGis tedesco
eNd: rUa PeeiNciPal, s/N, vl JatUaraNa
ceP: 68.130-000 - PraiNHa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) RILBERTO REGIS TEDES-
CO, CPF: 510.258.502-97, notificado de acordo com o auto do Processo 
infracional Nº 20284/2018, no qual consta o auto de infração 5395/2016/
Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 139,41 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do Bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158083 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
Helio Pereira de liMa
eNd: viciNal Nove, 31 - sitio cÉU aZUl
ceP: 68.513-899 - MaraBá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) HELIO PEREIRA DE 
LIMA, CPF: 643.775.471-00, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 347/201, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-10-00489/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 0,71 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 158085 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022
À
Helio vieira Moreira
eNd: rUa taNGará , 06 - ceNtro
ceP: 68.555-151 - XiNGUara - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) HELIO VIEIRA MOREI-
RA, CPF: 264.734.532-53, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 9865/201, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-03-00250/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 356,95 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158088 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
faZeNda PUreZa - Marcos aNtÔNio rosa
eNd: rUa PresideNte Medici, 420 - aNGeliN
ceP: 68.626-363 - ParaGoMiNas - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor MARCOS ANTONIO ROSA, de 
CPF n° 782.362.907-00, notificado de acordo com os autos do Proces-
so infracional nº 38111/2021, no qual consta o auto de infração: aUt-
2-S/21-11-00801, por provocar incêndio florestal em 24,45 hectares de 
mata ou floresta, sem autorização do órgão ambiental competente. Con-
trariando o art. 41, da/do da/do lei federal n° 9.605/1998, enquadrado-
se art. 118, inciso i e vi, da/do lei estadual n° 5.887/1995 e em conso-
nância com o art. 70, da lei federal  nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158090 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
GloBal iNdUstria coMercio e NaveGaÇÃo ltda
eNd: rUa 1º de JaNeiro , s/N - UNiÃo
ceP: 67.200-000 - MaritUBa - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Empreendimento GLOBAL INDÚSTRIA 
COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA, de CNPJ nº 63.814.883/0002-74, notifi-
cado de acordo com os autos do Processo infracional nº. 2021/21479, no 
qual consta o aUto de iNfraÇÃo: aUt-2-s/21-07-00476, lavrado na sede 
desta secretaria,  ante a constatação do exercício da atividade de apre-
sentar informações falsas ao Sistema Oficial de Controle desta Secretaria 
(ceProf/sisflora), ao movimentar o quantitativo de 30,00 m³ em crédi-
tos de madeira processada, conforme anuído pelo próprio autuado na oca-
sião do procedimento de pagamento de reposição florestal realizado nesta 
secretaria através do documento 36642/2015 e verificado em auditoria 
realizada no Sistema Oficial de Controle desta Secretaria. Contrariando o 
art. 82, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e vi, da lei estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 
70, da lei federal  nº 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 
1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 1580901 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022
À
tedessiNi Madeiras ltda-ePP
eNd: estrada velHa do oUteiro, Qd. 04, lote 25, s/N - caMPiNa de 
icoaraci
ceP: 68.813-250 - BelÉM - Pará
Pelo presente instrumento, fica TEDESSINE MADEIRAS LTDA,  notificado 
de acordo no que consta no auto de infração aUt-2-s/18-06-00142, na 
sede desta secretaria, por elaborar ou apresentar informações totais ou 
parcialmente falsas e/ou enganosas nos sistemas oficiais de controle, Con-
trariando o art. 82 do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no 
art. 118, inciso vi, da lei estadual 5.887/1995, em consonância com o 
art. 70 da lei federal  nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da ciência da presente 
Notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 158094 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022
À
leMos Neto e cia ltda - faZeNda aGUa aZUl
eNd: rodovia Mario covas, 2425, KM 3 - coQUeiro
ceP: 67.113-330 - aNaNiNdeUa - Pará
Pelo presente instrumento, fica a empresa LEMOS E NETO CIA LTDA, CNPJ: 
05.523.950/0004-67 notificada de acordo com o auto do Processo Admi-
nistrativo Punitivo nº 5223/2020, no qual consta o auto de infração nº 
2-s/20-02-00109 - Geflor, lavrado na sede desta secretaria,  por apre-
sentar informações totais ou parcialmente falsas e/ou enganosas nos sis-
temas oficiais de controle. Contrariando o art. 82, Da/Do Decreto Federal 
nº 6.514/2008; enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do lei estadu-
al nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70, da/do lei federal  nº 
9.605/1998 e art. 225 da constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158095 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
iNdUstria e coMercio de Madeiras JN ltda - ePP
eNd: rodovia Br 010 KM 03 s/N estrada caUaXi - ZoNa rUral
ceP: 68.632-000 - UliaNoPolis - Pará
Pelo presente instrumento, fica O EMPREENDIMENTO INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE MADEIRAS JN LTDA - EPP, notificado, de acordo com o que 
consta no auto de infração nº 9099015-e de lavra do iBaMa e Parecer 
Jurídico de nº 16581/2016, no qual foi baseado o auto de infração nº 
aUt-2-s/21/09-00809/Geflor em substituição ao auto de infração 
10180/2017/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, em face de apre-
sentar informações falsas ao sistema oficial de controle desta secretaria 
(ceProf/Gesflora), ao movimentar, o quantitativo de 1.414,7779 m³ 
em créditos indevidos de madeira processada, conforme anuído pelo pró-
prio autuado na ocasião do procedimento de pagamento de reposição flo-
restal realizada nesta secretaria através do documento 987/2016 e veri-
ficado em auditoria realizada no sistema oficial de controle desta SEMAS. 
contrariando o art. 82 do decreto federal 6514/2008. enquadrando-se: 
no art. 118 inciso vi, da lei estadual nº 5887/1995. em consonância com 
art. 70 do lei federal 9605/2008 e art. 225 da c/f de 1988. o autuado 
poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido auto, no prazo 
de 15 (quinze) dias a contar da data da ciência da presente notificação, 
podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento ao 
disposto no art. 140 da lei estadual nº 5.887/95.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158101 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
leMos Neto e cia ltda - faZeNda aGUa aZUl
eNd: rodovia Mario covas, 2425, KM 3 - coQUeiro
ceP: 67.113-330 - aNaNiNdeUa - Pará
Pelo presente instrumento, fica LEMOS E NETO CIA LTDA, CNPJ: 
05.523.950/0004-67, notificada de acordo no que consta no auto de in-
fração aUt-2-s/20-02-00110/Geflor, na sede desta secretaria, pelo 
não cumprimento das condicionantes constantes do verso da licença de 
operação. contrariando o art. 66, Parágrafo único, inciso ii do decreto 
federal nº 6.514/2008. enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi da lei 
estadual nº 5.887/1995. em consonância com o art. 70 da lei federal n° 
9605/1998, art. 225, da constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da ciência da presente 
Notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158102 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
iNdUstria e coMercio Madeireira NasciMeNto ltda
eNd: travessa roUXiNol, 325 - floresta
ceP: 68.025-060 - saNtarÉM - Pará
Pelo presente instrumento, fica o empreendimento INDUSTRIA E COMER-
CIO MADEREIRA NASCIMENTO LTDA, CNPJ 37.280.067/0001-37, notifica-
do de acordo com o auto do Processo infracional Nº 2021/0000034250, 
no qual consta o auto de infração aUt-2-s/21-08-00669/Geflor, lavrado 
na sede desta secretaria, em face de construir e instalar (barracão para 
serraria) estabelecimento utilizador de recurso ambiental, considerado 
efetiva ou potencialmente poluidor, contrariando as normas legais e re-
gulamentos pertinentes. contrariando o art. 66, da/do decreto federal 
N° 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do lei es-
tadual n° 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 158103 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022
À
edivaNea dos saNtos araUJo
eNd:MoraM Madeira - Meio rUral
ceP: 68.639-000 - GoiaNÉsia - Pará
Pelo presente instrumento, fica a empresa EDIVANEA DOS SANTOS ARAÚ-
JO - CPF nº 804.600.032-91, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional nº 1793/2020, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/18-09-00029, lavrado na sede desta secretaria, antes a constatação 
do exercício da atividade por desmatar 0,43 hectares de florestas ou de-
mais formas de vegetação natural ou utilizá-la com infringência das nor-
mas de proteção em área considerada de preservação permanente sem 
licença do órgão ambiental ou com ele em desacordo. contrariando o art. 
43, da/do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso vi, da/do da lei estadual nº 5.887/1995, em consonância com art. 
70, da lei federal nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158104 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
GeNivaN da silva veloZo
eNd: av. XiNGU 345 - ceNtro
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica GENIVAN DA SILVA VELOZO, CPF 
nº 021.129.432-27, notificado, de acordo com o que consta nos autos do 
Processo administrativo Punitivo  nº 22716/2020, no qual consta lavrado 
o auto de infração nº aUt-2-s/20-08-00249 exarado na sede desta secre-
tária, em face de Desmatar 58,07 hectares de florestas ou demais formas 
de vegetação natural ou utilizá-la com infrigência das normas de proteção 
em área de reserva legal sem licença do órgão ambiental ou com ele em 
desacordo. contrariando o art. 43 do decreto federal nº 6.514/08. enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e vl da lei estadual nº 5.887/1995. em 
consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158159 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
HeNriQUe daNiel da silva Novaes de liMa
eNd: rUa MaJor WilsoN, 64 - rod. traNscastaNHal Kl 06 ParQ. - 
Nova estrela
ceP: 68.742-190 - castaNHal - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) HENRIQUE DANIEL DA 
SILVA NOVAES DE LIMA, CPF: 025.819.612-28, notificada de acordo com o 
auto do Processo infracional Nº 989/2021, no qual consta o auto de infra-
ção aUt-2-s/20-11-00430/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 165,65 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de 
reserva legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licen-
ça da autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contra-
riando o art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no 
art. 118, inciso i e vi da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com 
art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 158160 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2022

À
ideNor teNorio MaGalHÃes - sitio iteMaG
eNd: alaMeda daNiel KeitHlUdWiG, 971, eNtre d HoZa B rio Nova 
vida
ceP: 68.230-000 - alMeriM - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) IDENOR TENORIO MA-
GALHÃES, CPF: 117.339.342-00, notificada de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 14886/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-04-00425/Geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 5,0149 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva 
legal (arl),dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença da au-
toridade ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o 
art. 53, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e vi da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, 
da lei federal Nº 9.605/1998.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 810824
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
Processo: 17937/2014
NoMe do iNfrator: creGiNaldo sales da costa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei estadual n° 5.887/1995
disPositivos leGais iNfriNGidos: art. 93 da lei estadual n° 
5.887/1995 , em consonância com o art. 66 do decreto federal 6514/2008 
e art 225 cf /1998
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, tornou seM efeito o auto de infração n° 
4171/2014/Gerad, ante a incidência da prescrição QUiNQUeNal nos ter-
mos do, § 1° e caput do art. 21 do decreto federal 6514/2008 o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos. sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 8171/2015
NoMe do iNfrator: HosPital MUNiciPal de MelGaÇo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei estadual n° 5.887/1995
disPositivos leGais iNfriNGidos: art. 53 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabili-
dade - seMas, através de seu titular, deterMiNoU o arQUivaMeNto 
dos aUtos referente ao auto de infração n° 3734/2016/Geflor com 
fundamento no art. 112, § 2° da lei estadual 8972/2020 o que torna o 
auto incapaz de produzir efeitos . sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 19197/2007
NoMe : B M carBoNiZaÇÃo ltda
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - seMas, através de seu titular, declaroU Prescrita a PreteNsÃo 
PUNitiva, referente aos fatos narrados no presente processo, ante a in-
cidencia da prescrição quinquenal, nos termos do caput do art. 112 da lei 
estadual n° 8.972/2020, observada oportunamente por esta seMas.
com efeito, como não ocorreu a lavratura do auto de infração determino o 
arquivamento do processo.

eXtrato de decisÃo
Processo:26982/2012
NoMe do iNfrator: cassio MUrilo coelHo correia
iNfraÇÃo: art. 118, inciso i, da lei estadual n° 5.887/1995.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlta siMPles 
no valor de 15.000 UPf s, referente ao auto de infração n° 4241/2012/
Geflor, e considerando que não houve registro do cumprimento da pena-
lidade, para inscrição em dívida ativa não tributária, e por fim, sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 17880/2019
NoMe do iNfrator: HosPital das cliNicas de ParaUaPeBas ltda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iv, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos leGais iNfriNGidos: art. 93 da lei estadual 5887/1995, 
e art. 66 do decreto federal 6514/2008, em consonância com o art. 70, da 
lei federal 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlta siMPles no 
valor de 7.500 UPf’s, referente ao auto de infração n° 1-s/19-05-00104, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do dae 702289192160), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 37515/2013
NoMe do iNfrator: r J iNdUstria e coMercio ltda-Me
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos leGais iNfriNGidos: art. 47 §1° do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9.605/1998 e 
art. 225, da constituição federal de 1988.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlta siMPles 
no valor de 50.001 UPf’s, referente ao auto de infração n° 6611/2013/
Geflor, e considerando que não houve registro do cumprimento da pe-
nalidade, o escopo do processo foi encaminhado à ccda/sefa (ofício nº 
60281/2019/cofiN/dGaf/saGat), para inscrição em dívida ativa não 
tributária, e por fim, sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 28898/2014
NoMe do iNfrator: raiMUNdo ferreira dos saNtos
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei estadual n° 5.887/1995
disPositivos leGais iNfriNGidos: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e 
art. 225 da constituição da federal 1988.

PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, tornou seM efeito o auto de infração n° 
6934/2014/Geflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUeNal nos ter-
mos do, § 1° e caput do art. 21 do decreto federal 6514/2008 o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos. sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo:18124/2015
NoMe do iNfrator: aUrileNe de Moraes BeZerra
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos leGais iNfriNGidos: art. 50 do decreto federal 
6514/2008 c/c art, 225 §4° da constituição federal 1988, em consonância 
com art. 70 § 1° da lei federal 9605/1998 .
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - seMas, através de seu titular, tornou seM efeito o auto de infração 
n°2704/2015/Geflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUeNal nos 
termos do, § 1° e caput do art. 21 do decreto federal 6514/2008 o que 
torna o auto incapaz de produzir efeitos. sendo este arquivado, observan-
do as formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 29493/2015
NoMe do iNfrator: lUis NelsoN de oliveira filHo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iv, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos leGais iNfriNGidos: art. 50 do decreto federal 
6514/2008 c/c art 225 §4° , em consonância com o art. 70 da lei federal 
9605/1998 e 225 da c.f/88.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabili-
dade - seMas, através de seu titular, deterMiNoU o arQUivaMeNto 
dos aUtos referente ao auto de infração n° 3101/2015/Geflor com 
fundamento no art. 112, § 2° da lei estadual 8972/2020, o que torna o 
auto incapaz de produzir efeitos . sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 51557/2018
NoMe do iNfrator: GiMasa Maeiras do Pará ltda-ePP
iNfraÇÃo: art. 118, inciso iv, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos leGais iNfriNGidos: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e 
225 da c.f/88.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - seMas, através de seu titular, tornou seM efeito o auto de infração 
n° 11320/2018, ante a incidência da prescrição QUiNQUeNal nos termos 
do, § 1° e caput do art. 21 do decreto federal 6514/2008 o que torna o 
auto incapaz de produzir efeitos. sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 21937/2019
NoMe do iNfrator: PrefeitUra MUNiciPal de oUrilaNdia do Norte
iNfraÇÃo: art. 81, incisos i e iv, da lei estadual n° 6381/2001.
disPositivos leGais iNfriNGidos: art. 12 inciso i da lei estadual n° 
6381/2001, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e 225 
da c.f/88.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, tornou seM efeito o auto de infração n° 
1-s/19-05-00239, ante a incidência da prescrição QUiNQUeNal nos ter-
mos do, § 1° e caput do art. 21 do decreto federal 6514/2008 o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos. sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 20943/2020
NoMe do iNfrator: Madeireira caNaa ltda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iv, da lei estadual n° 6381/2001.
disPositivos leGais iNfriNGidos: art. 12 inciso i da lei estadual n° 
6381/2001, art 66 do decreto federal 6514/2008 e art. 81 inciso iii da 
lei estadual n° 6381/2001, em consonância com o art. 70 da lei federal 
9605/1998 e 225 da c.f/88.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, tornou seM efeito o auto de infração n° 
1-s/20-04-00248, ante a incidência da prescrição QUiNQUeNal nos ter-
mos do, § 1° e caput do art. 21 do decreto federal 6514/2008 o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos. sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 31878/2020
NoMe do iNfrator: J d da silva Petroleo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso iv, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos leGais iNfriNGidos: art. 66 paragrafo único inciso ii do 
decreto federal 6514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal 
9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlta siMPles no 
valor de 2.500 UPf’s, referente ao auto de infração n° 2-s/20-11-00320, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do dae 702289347452), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

Protocolo: 811386
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 376 de 07 de JUNHo de 2022
art.1º - conceder à servidora larissa americo regis, matrícula nº 
57201040, ocupante do cargo de técnico em administração e finanças, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, referente a 2° parcela do triênio, no 
período de 20/06/2022 a 19/07/2022, referente ao triênio de 23/07/2008 
a 22/07/2011, conforme art.72, inciso Xi, art.77, inciso iX, art.98, art.99, 
inciso i, alínea a e o art.100, da lei estadual nº. 5.810, de 24.01.1994.
Karla lessa BeNGtsoN
PresideNte do ideflor-Bio

Protocolo: 811258

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 5º terMo aditiVo ao coNtrato N° 051/2017
Partes: ideflor-Bio e o coNsórcio taGtree.
oBJeto: este instrumento tem por objeto a reajuste do valor contratual, 
para atender às necessidades do coNtrataNte.
JUSTIFICATIVA: Justifica-se o presente termo aditivo para dar prossegui-
mento ao desenvolvimento de sistemas de Gestão de contratos de conces-
são e Monitoramento de recursos Naturais.
reaJUste: r$2.321.747,38.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Ptres: 798370 e 798689; fonte: 0316 e 
0656; Natureza de despesa: 33.90.40.
assiNatUra: 07/06/2022.
cláUsUlas MaNtidas: as demais cláusulas e condições estabelecidas no 
contrato originário deste termo aditivo permanecem vigentes e inalteradas.
Karla lessa BeNGtsoN
Presidente do ideflor-Bio
coNtrataNte
ferNaNdo aNtoNio costa iaNNotti
consórcio taGtree
coNtratada

Protocolo: 810868

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo da LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 07/2022
a Pregoeira do ideflor-Bio, no uso de suas atribuições conferidas pela 
Portaria 269 de 2021, torna público aos interessados que o Pregão eletrô-
nico Nº 07/2022 - UasG:927498 , cujo objeto é contratação de pessoa 
jurídica especializada na execução de serviços de demarcação dos limites 
e sinalização dos acessos da floresta pública estadual destinada para im-
plantação de um centro de treinamento florestal, no município de Juruti, 
estado do Pará, reservada pelo decreto estadual nº 105/2011, está sus-
penso. Motivo: Retificação do Termo de Referencia e Edital. A nova data da 
sessão pública será informada através dos mesmos meios de divulgação 
utilizados anteriormente.
rosiane andrade  terra
Pregoeira Oficial

Protocolo: 811007

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

a Presidente do instituto de desenvolvimento Florestal e da Bio-
diversidade do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo 
Decreto Estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 
33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adjudicação 
efetuada pela pregoeira no bojo do Pregão eletrônico n° 08/2022 - ide-
flor-Bio (Processo nº 2021/1328406) contratação de empresa para o 
fornecimento de materiais para realização de mapeamentos e inventários 
de produtos florestais, visando à execução direta do Projeto Fortalecimento 
do Manejo florestal comunitário e familiar no Pará. decide Homologar o 
aludido certame, efetuado sob o critério Menor Preço por item, em favor 
das seguintes licitantes vencedoras relacionadas em epigrafe abaixo:
1-empresa J.l.r araUJo coM e serviÇos, cNPJ 83.913.665/0001-13, 
pelo critério de menor preço nos itens 1, 2, 3, 4, e 10 valor total  r$ 
2.507,00.
2-empresa crH eQUiPaMeNtos de seGUraNÇa ltda, cNPJ 
14.566.765/0001-06, pelo critério de menor preço no item 6 valor total  
r$ 600,00.
3- empresa ferGavi coMercial ltda, cNPJ 14.968.227/0001-30, pelo 
critério de menor preço nos itens  5, 7, 8, 11 e 13 valor total  r$ 2.696,55
4- empresa rlUX ilUMiNaÇÃo ltda, cNPJ 23.535.805/0001-35, pelo cri-
tério de menor preço no item 12 valor total  r$900,00.
valor Global: r$ 6.976,55
data da Homologação: 07/06/2022
ordenador de despesa: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 811050

a Presidente do instituto de desenvolvimento Florestal e da Bio-
diversidade do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas 
pelo decreto estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial nº. 33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adju-
dicação efetuada pela pregoeira no bojo do Pregão eletrônico n° 10/2022 
- ideflor-Bio (Processo nº 2021/1250111) contratação de empresa para 
o fornecimento de bens visando à obtenção de softwares para apoiar e 
registrar as ações da diretoria de Gestão de florestas Públicas de Pro-
dução – dGfloP no projeto de monitoramento e controle das concessões 
florestais e áreas de entorno,,  visando atender as demandas do Instituto 
de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do estado do Pará – 
ideflor-Bio. decide Homologar o aludido certame, efetuado sob o critério 
Menor Preço por item, em favor da seguinte licitante vencedora relacionada 
em epigrafe abaixo:
1-empresa WorKWare coMercial e iNforMatica ltda 
cNPJ 11.185.999/0001-07, pelo critério de menor preço no item 1, valor 
total  r$ 17.320,05
valor Global: r$ 17.320,05
data da Homologação: 07/06/2022
ordenador de despesa: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 811062

diÁria
.

Portaria Nº. 375 de 07 de JUNHo de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para o municí-
pio de Breves-Pa, no dia 31/05/2022:

servidor objetivo
Karla lessa Bengtson, matrícula nº 5560918, ocupante 

do cargo de Presidente.
Participar de reunião com todos os  secretários de Meio am-

biente dos  Municípios que compõe a aPa Marajó.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, a servidora acima, conforme o processo nº 
2022/665669 e art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
ridivaN clairefoNt de soUZa Mello Neto
diretor de Gestão administrativo e financeiro

Portaria Nº. 300 de 16 de Maio de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Monte alegre-Pa, de 22/05 a 08/06/2022:

servidor objetivo
delegado Pc José Kleidson de castro, matrícula nº 

54194189.

realizar atividades da gerência de monitoramento GeMof para 
atendimento de demandas processuais.

escrivão Pc Jair rodrigues da silva filho, matrícula 
nº 57218762.

investigador Pc rafael aparecido de souza Bastos 
domingos, matrícula nº 5940140.

investigador Pc daniel Gemaque Paiva, matrícula 
nº 57173342.

ii - conceder 17,5 (dezessete e meia) diárias, a cada servidor, confor-
me o processo nº 2022/364882 e art.145 da lei estadual nº. 5.810 
de 24/01/1994.
ferNaNda caridade ferreira da GaMa
PresideNte do ideflor-Bio, eM eXercÍcio.

Portaria Nº. 303 de 16 de Maio de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de santarém-Pa, de 22/05 a 08/06/2022:

servidor objetivo
Pedro Paulo de souza Queiroz, matrícula nº 5942921, 

ocupante do cargo de Motorista.
condução de veículo institucional para subsidiar execução de 

ação conjunta de monitoramento e controle.

ii – conceder 17,5 (dezessete e meia) diárias, ao servidor acima, confor-
me o processo nº 2022/577254 e art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
ferNaNda caridade ferreira da GaMa
PresideNte do ideflor-Bio, eM eXercÍcio.

Protocolo: 811025

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 902/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP
BeLÉM/Pa, 07 de JUNHo de 2022.

o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de estado de 
segurança Pública e defesa social, PaUlo roBerto dos saNtos liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
Dispõe sobre a designação de Fiscais, designada para acompanhar e fisca-
lizar a execução de instrumento contratual;
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Portaria n° 102/2021- GaB/seGUP de 23 de setembro de 
2021 (doe nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
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CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de segurança Pública e defesa social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNsideraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGe; e
coNsideraNdo a celebração do coNtrato n° 128/2022 – seGUP/Pa, 
celebrado com a empresa r.fiGUeiró Pereira & cia ltda - ePP, decor-
rente da ata de registro de preços n° 016/2021, oriundo do Pregão ele-
trônico n° 001/2021 – seGUP/Pa, cujo objeto é a contratação de pessoa 
jurídica especializada em fornecimento de aparelhos de ar condicionado, 
juntamente com a instalação, para atender as necessidades da secretaria 
de segurança Pública e defesa social.
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato n° 128/2022 - seGUP/Pa:
- JoÃo iGo costa PecK, Matricula funcional nº5950402, fiscal titular;
- larissa coelHo BitteNcoUrt, Matricula funcional nº5897766/3, fis-
cal suplente;
 dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 811453
Portaria N.º 901/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP

BeLÉM/Pa, 07 de JUNHo de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de estado de 
segurança Pública e defesa social, PaUlo roBerto dos saNtos liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
Dispõe sobre a designação de Fiscais, designada para acompanhar e fisca-
lizar a execução de instrumento contratual;
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Portaria n° 102/2021- GaB/seGUP de 23 de setembro de 
2021 (doe nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de segurança Pública e defesa social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNsideraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGe; e
coNsideraNdo a celebração do coNtrato n° 127/2022 – seGUP/Pa, 
celebrado com a empresa coNstrUMec, coNstrUÇÕes e iNstalaÇÕes 
elÉtricas, MecÂNicas e HidráUlicas ltda, oriundo do Pregão eletrô-
nico n° 013/2022 – seGUP/Pa, cujo objeto é a contratação de empresa 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e 
desinstalação de aparelhos de ar condicionado, para atender as necessida-
des da secretaria de segurança Pública e defesa social.
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato n° 127/2022 - seGUP/Pa:
- edUardo socorro alBUQUerQUe PiNto, Matricula funcional 
nº5945770, Presidente da comissão;
- JoÃo iGo costa PecK, Matricula funcional nº5950402, Membro da comissão;
- larissa coelHo BitteNcoUrt, Matrícula funcional n°5897766/3, 
Membro da comissão
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 811461
Portaria N.º 900/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP

BeLÉM/Pa, 06 de JUNHo de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de estado de 
segurança Pública e defesa social, PaUlo roBerto dos saNtos liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
Dispõe sobre a designação de Fiscais, designada para acompanhar e fisca-
lizar a execução de instrumento contratual;
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Portaria n° 102/2021- GaB/seGUP de 23 de setembro de 
2021 (doe nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de segurança Pública e defesa social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNsideraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGe; e
coNsideraNdo a celebração do coNtrato n° 115/2022 – seGUP/
Pa, celebrado com a empresa aPolo coMercial ltd; coNtrato n° 
116/2022 – seGUP/Pa, celebrado com a f f de aleNcar eireli; coN-
trato n°117/2022 – seGUP/Pa, celebrado com a star coMÉrcio de 
aliMeNtos ltda; coNtrato n° 118/2022– seGUP/Pa, celebrado com a 
vs delGado coMÉrcio de artiGos de escritório eireli; coNtrato 
n° 119/2022 – seGUP/Pa,  celebrado com a Novidades caBaNo coMÉr-
cio  de artiGos de PaPelaria eireli, decorrente da adesão as atas n° 
02/2022, n° 05/2022, n° 07/2022, n° 06/2022, nº 03/2022 oriundos do 
Pregão eletrônico n° 11/2021 – seGUP/Pa, cujo objeto é a contratação de 
empresa para o fornecimento de Material de eXPedieNte para atender 
as demandas da secretaria de segurança Pública e defesa social, de acor-
do com as condições e especificações previstas no termo de Referência.

RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato n° 115/2022, nº 116/2022, nº 117/2022, nº 
118/2022, nº 119/2022  - seGUP/Pa:
- larissa coelHo BitteNcoUrt, Matricula funcional nº5897766/3, fis-
cal titular;
- JoÃo iGo costa PecK , Matricula funcional nº5950402, fiscal suplente;
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 811474

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 134/2022-seGUP
exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 113/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente das disciplinas Preservação e defe-
sa do Meio ambiente e defesa civil, com carga horária total de 30h/a, no 
curso de formação de Guarda Municipal de Marabá, aprovado pela resolu-
ção nº 384/2021 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 310/2022-coNJUr
data de assinatura: 02 de Junho de 2022
valor Global: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
vigência: 11 (onze) meses, com início em 02/06/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública
Naturezas: 339036 e 339047
fonte: 0106
contratado: edvaldo alves carvalHo
cPf: 865.135.751-68
ordenador de despesas: PaUlo roBerto dos saNtos liMa - secretá-
rio adJUNto de GestÃo adMiNistrativa

Protocolo: 811096
coNtrato adMiNistratiVo Nº 135/2022-seGUP

exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 114/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente das disciplinas Preservação e defe-
sa do Meio ambiente e defesa civil, com carga horária total de 30h/a, no 
curso de formação de Guarda Municipal de Marabá, aprovado pela resolu-
ção nº 384/2021 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 304/2022-coNJUr
data de assinatura: 02 de Junho de 2022
valor Global: r$ 1.020,00 (um mil e vinte reais)
vigência: 11 (onze) meses, com início em 02/06/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública
Naturezas: 339036 e 339047
fonte: 0106
contratado: daNilo GilvaNi caBral PassiNHo
cPf: 959.668.972-04
ordenador de despesas: PaUlo roBerto dos saNtos liMa - secretá-
rio adJUNto de GestÃo adMiNistrativa

Protocolo: 811097
coNtrato adMiNistratiVo Nº 131/2022-seGUP

exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 110/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como docente das disciplinas concepções de Políticas 
de segurança Pública e as funções da G.M numa sociedade democrática, 
espaço Público e comunidade e relação Jurídica do trabalho, com carga 
horária total de 32h, no curso de formação de Guarda Municipal de Mara-
bá, aprovado pela resolução nº 384/2021 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 309/2022-coNJUr
data de assinatura: 02 de Junho de 2022
valor Global: r$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais)
vigência: 11 (onze) meses, com início em 02/06/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública
Naturezas: 339036 e 339047
fonte: 0106
contratado: aNdrÉia alves cHaves
cPf: 788.451.652-72
ordenador de despesas: PaUlo roBerto dos saNtos liMa - secretá-
rio adJUNto de GestÃo adMiNistrativa

Protocolo: 811092
coNtrato adMiNistratiVo Nº 132/2022-seGUP

exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 111/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente da disciplina legislação, com carga 
horária total de 40h/a, no curso de formação de Guarda Municipal de Ma-
rabá, aprovado pela resolução nº 384/2021 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 305/2022-coNJUr
data de assinatura: 02 de Junho de 2022
valor Global: r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
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vigência: 11 (onze) meses, com início em 02/06/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública
Naturezas: 339036 e 339047
fonte: 0106
contratado: WaGNoN Pereira de soUsa
cPf: 006.066.592-00
ordenador de despesas: PaUlo roBerto dos saNtos liMa - secretá-
rio adJUNto de GestÃo adMiNistrativa

Protocolo: 811093
coNtrato adMiNistratiVo Nº 133/2022-seGUP

exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 112/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente das disciplinas comunicação, in-
formação e tecnologias em segurança Pública e violência e segurança 
Pública, com carga horária total de 22h, no curso de formação de Guarda 
Municipal de Marabá, aprovado pela resolução nº 384/2021 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 306/2022-coNJUr
data de assinatura: 02 de Junho de 2022
valor Global: r$ 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais)
vigência: 11 (onze) meses, com início em 02/06/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública
Naturezas: 339036 e 339047
fonte: 0106
contratado: JaNete da silva Brito
cPf: 003.628.422-05
ordenador de despesas: PaUlo roBerto dos saNtos liMa - secretá-
rio adJUNto de GestÃo adMiNistrativa

Protocolo: 811094
coNtrato adMiNistratiVo Nº 129/2022-seGUP

exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 108/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente das disciplinas relações Humanas 
no cotidiano das Guardas Municipais, segurança da informação/engenha-
ria social e Guarda Municipal na comunidade escolar e entorno, com carga 
horária total de 32h/a, no curso de formação de Guarda Municipal de 
Marabá, aprovado pela resolução nº 384/2021 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 308/2022-coNJUr
data de assinatura: 02 de Junho de 2022
valor Global: r$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais).
vigência: 11 (onze) meses, com início em 02/06/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública
Naturezas: 339036 e 339047
fonte: 0106
contratado: evertoN Barreto MalaQUias
cPf: 691.743.772-72
ordenador de despesas: PaUlo roBerto dos saNtos liMa - secretá-
rio adJUNto de GestÃo adMiNistrativa

Protocolo: 811088
coNtrato adMiNistratiVo Nº 130/2022-seGUP

exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 109/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente da disciplina Ética, direitos Huma-
nos e cidadania, com carga horária total de 12h/a, no curso de formação 
de Guarda Municipal de Marabá, aprovado pela resolução nº 384/2021 
- coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 307/2022-coNJUr
data de assinatura: 02 de Junho de 2022
valor Global: r$ 720,00 (setecentos e vinte reais).
vigência: 11 (onze) meses, com início em 02/06/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública
Naturezas: 339036 e 339047
fonte: 0106
contratado: fraNcisMar Macedo de oliveira,
cPf: 009.541.301-46
ordenador de despesas: PaUlo roBerto dos saNtos liMa - secretá-
rio adJUNto de GestÃo adMiNistrativa

Protocolo: 811089

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de HaBiLitaÇÃo da toMada de PreÇos 
Nº 06/2022-FisP

a comissão Permanente de licitações do fundo de investimento de se-
gurança Pública-fisP/seGUP após reunião e análise da documentação de 
Habilitação das empresas participantes da tP 06/2022-fisP, cujo objeto 
é a coNstrUÇÃo da dePol do MUNicÍPio de salvaterra/Pa, resolve 
tornar público o resultado do referido julgamento, HaBilitaNdo as em-
presas: B & M coNstrUtora ltda.; atitUde coNstrUtora ltda, eco 
eNGeNHaria ltda, e iNaBilitar as seguintes empresas: M. PaMPloNa 
coNstrUÇÕes eireli; coNtiNeNtal service serviÇos ltda; c. liMa 

rePreseNtaÇÕes eNGeNHaria e serviÇos eireli; eNGY Pav eNGe-
NHaria e PaviMeNtaÇÃo; ad eMPreeNdiMeNtos, ProJetos e coNs-
trUÇÃo ltda; PositaNo arQUitetUra e coNstrUÇÕes. Permanecem 
os autos franqueados para vistas aos licitantes interessados, ficando assim 
notificadas as empresas do julgamento acima. No prazo legal a contar 
desta publicação, querendo, poderão apresentar recurso administrativo, 
correndo igual prazo para eventuais contrarrazões.
a comissão
Belém, 09 de junho de 2022

Protocolo: 811273

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 875/2022-saGa
oBJetivo: À serviço da seGUP.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): iGaraPÉ Miri, aBaetetUBa e BarcareNa/Pa
PerÍodo: 31.05 à 03.06.2022
QUaNtidade de diárias: 3 ½ (três e meia)
servidor(es): eNdersoN JosÉ Motta tHoMÉ, Mf: 5725690
aleXaNdre costa de soUZa, Mf: 5891588
KaUÊ JosÉ PiMeNtel PoNtes, Mf: 57174586
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 876/2022-saGa
oBJetivo: para realizar o transporte de autoridades.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): ParaUaPeBas/Pa
PerÍodo: 18.05.2022
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): teN cel PM alcides da silva MacHado JUNior, Mf: 
5773830-1
QUaNtidade de diárias: ½ (meia)
servidor(es): aMaUri Moreira dos saNtos, Mf: 5957745
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 877/2022-saGa
oBJetivo: À serviço da seGUP.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): BrasÍlia/df
PerÍodo: 19 à 25.06.2022
QUaNtidade de diárias: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
servidor(es): teN cel BM MarcUs faBiaNo da costa sarQUis, Mf: 
5618118-1
QUaNtidade de diárias: 6 ½ (seis e meia)
servidor(es): lUis feliPe leite silva, Mf: 5897876-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 878/2022-saGa
oBJetivo: Para participar do programa “ seGUraNÇa Por todo o Para ”.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): caPaNeMa/Pa
PerÍodo: 30.05.2022
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): cel PM aleXaNdre MascareNHas dos saNtos, Mf: 
5420628-1
3° sGt PM KleBer daMasceNo saNtaNa, Mf: 54193240-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 879/2022-saGa
oBJetivo: coMPleMeNtaÇÃo a Portaria Nº 781/2022-saGa de 
20.05.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude terem permanecido 
no município de sÃo fÉliX do XiNGU/Pa,” B”, À serviço da seGUP.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): sÃo fÉliX do XiNGU/Pa
PerÍodo: 27 à 31.05.2022
QUaNtidade de diárias: 04 (completa)
servidor(es): deidY GoMes da silva saNtaNa, Mf: 57207614
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 880/2022-saGa
oBJetivo: À serviço da seGUP.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): caMetá/Pa
PerÍodo: 06 à 09.06.2022
QUaNtidade de diárias: 3 ½ (três e meia)
servidor(es): Maria eliete oliveira, Mf: 5205832-4
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 881/2022-saGa
oBJetivo: À serviço da seGUP.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): castaNHal/Pa
PerÍodo: 31.05.2022
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): sGt BM ricHards soUsa MarQUes, Mf: 5826993-1
sGt PM cHarles adriaNo rosário saNtaNa, Mf: 54193184-1
cB PM fraNcisco riBeiro de MeNeZes JUNior, Mf: 57222022-1
cB PM JosÉ roBerto riBeiro costa, Mf: 4219443-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa
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Portaria Nº 882/2022-saGa
oBJetivo: À serviço da seGUP.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): caMetá/Pa
PerÍodo: 06 à 09.03.2022
QUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
servidor(es): cB BM dHieGo saNtos da silva, Mf: 57218051-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 883/2022-saGa
oBJetivo: À serviço da seGUP.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): caMetá/Pa
PerÍodo: 06 à 09.06.2022
QUaNtidade de diárias: 3 ½ (três e meia)
servidor(es): BrUNa valÉria GeMaQUe QUeiróZ, Mf: 6045670-2
daNia Maria da costa PaNtoJa, 3228584
cattiaNe arroYo vascoNcelos, Mf: 5964107
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 884/2022-saGa
oBJetivo: para cumprir escala de serviço na Base do GraesP.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): MaraBá/Pa
PerÍodo: 17 à 24.05.2022
QUaNtidade de diárias: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
servidor(es): sGt PM lUis carlos carvalHo silva, Mf: 5728371-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 885/2022-saGa
oBJetivo: À serviço da seGUP.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): tUcUrUi/Pa
PerÍodo: 25 à 26.05.2022
QUaNtidade de diárias: 1 ½ (uma e meia)
servidor(es): edilsoN Brito costa, Mf: 59153-1
MarileNe da silva tavares, Mf: 585918-2
carla rosiMar PiNto costa, Mf: 5902620
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 886/2022-saGa
oBJetivo: À serviço da seGUP.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): BraGaNÇa e castaNHal/Pa
PerÍodo: 02 à 04.06.2022
QUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
servidor(es): 3° sGt PM rosivaldo dos saNtos aMoriM, Mf: 55927631
QUaNtidade de diárias: 2 ½ (duas e meia)
servidor(es): edUardo PaUlo MarQUes raiol, Mf: 54195019
eBeNeZer da silveira coelHo filHo, Mf: 55586375
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 887/2022-saGa
oBJetivo: Para realizar manutenção em embarcações.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): Breves/Pa
PerÍodo: 02 à 06.06.2022
QUaNtidade de diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
servidor(es): 2° sGt PM osvaldo Baia da rocHa, Mf: 5589908-1
cB PM Marcos aNtoNio HolaNda MariNHeiro, Mf: 57222513-1
sd PM aNtoNio PaNtoJa riBeiro Neto, Mf: 5920953-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 888/2022-saGa
oBJetivo: Para realizar manutenção em embarcações.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): oeiras do Pará/Pa
PerÍodo: 01 à 05.06.2022
QUaNtidade de diárias: 4 ½ (quatro e meia)
servidor(es): aNdersoN Moraes castro, Mf: 5946272-2
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 889/2022-saGa
oBJetivo: para cumprir serviço na Base flutuante aNtÔNio leMos.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): Breves/Pa
PerÍodo: 30.05 à 15.06.2022
QUaNtidade de diárias: 17(dezessete) de alimentação e 16(dezesseis) 
de pousada
servidor(es): cB PM lUis da costa silva, Mf: 57222182
cB PM dioGo JosÉ Brito veiGa, Mf: 57222293
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 890/2022-saGa
oBJetivo: para cumprir serviço na Base flutuante aNtÔNio leMos.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): Breves/Pa
PerÍodo: 30.05 à 15.06.2022
QUaNtidade de diárias: 16 ½ (dezesseis e meia)
servidor(es): doUGlas MiraNda Mello, Mf: 5462983
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 891/2022-saGa
oBJetivo: À serviço da seGUP.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: saNtarÉM/Pa
destiNo(s): itaitUBa/Pa
PerÍodo: 02 à 07.06.2022
QUaNtidade de diárias: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
servidor(es): sUB teN PM JaiNo dioGo alMeida de JesUs, Mf: 
5631530
2° sGt PM riveliNo Pereira da rocHa, Mf: 5405629
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 892/2022-saGa
oBJetivo: Para participar do programa “ seGUraNÇa Por todo o Para ”.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): ParaGoMiNas/Pa
PerÍodo: 30.05.2022
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): teN cel PM MarcUs viNiciUs de castro alves, Mf: 
5808103-1
sGt PM lUciaNo vitor de soUZa crUZ, Mf: 54193235-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 893/2022-saGa
oBJetivo: Para participar da “ oPeraÇÃo corPUs cHristi 2022”.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): saliNoPólis/Pa
PerÍodo: 15 à 20.06.2022
QUaNtidade de diárias: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
servidor(es): sGt PM cleitoN coUto de vilHeNa, Mf: 5877504-2
sGt PM eMaNUel daNiel caBral da cUNHa, Mf: 54195017-1
cB PM sUsaNa das GraÇas carPiNa cHaves, Mf: 57221689
cB BM eder Marcelo Brito de araÚJo, Mf: 57189415-1
cB PM faBricio caldas dos saNtos, Mf: 57222108-1
cB PM JosÉ roBerto riBeiro costa, Mf: 4219443-1
QUaNtidade de diárias: 5 ½ (cinco e meia)
servidor(es): PaUlo vitor aNdrade BeZerra, Mf: 5933690
siMoNi MarlY ferreira leÃo da silva, Mf: 5897891-7
silvia adriaNa Maria Bastos MacHado, Mf: 5896332-3
GilvaNa reis da crUZ, Mf: 5107580
cleiZe costa dos saNtos, Mf: 5888356-1
celiNa alves de oliveira Brito, Mf: 5866065-4
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 894/2022-saGa
oBJetivo: para realizar o transporte de autoridades.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): ParaUaPeBas/Pa
PerÍodo: 27.05.2022
QUaNtidade de diárias: ½ (meia)
servidor(es): diJoNY oliveira riBeiro, Mf: 5950449-1
leoPoldo da rocHa BarBosa, Mf: 5950597-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 895/2022-saGa
oBJetivo: À serviço da seGUP.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): BrasÍlia/df
PerÍodo: 09 à 12.06.2022
QUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
servidor(es): teN cel PM MiGUel ÂNGelo soUsa corrÊa, Mf: 5808073-1
sGt BM ricHards soUsa MarQUes, Mf: 5826993-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 905/2022-saGa
oBJetivo: para cumprir escala de serviço na Base do GraesP.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): saNtarÉM/Pa
PerÍodo: 19 à 26.05.2022
QUaNtidade de diárias: 7 ½ (sete e meia)
servidor(es): MaUro correa soUsa, Mf: 5272254
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Protocolo: 811490

aLteraÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 899/2022-saGa BeLÉM, 06 de JUNHo de 2022

coNsideraNdo: a Portaria Nº 653/2022-saGa, de 29.04.2022, 
publicada no doe nº 34. 953, de 02.05.2022, que concedeu 30(trinta) 
dias de férias regulamentares à servidora rosiaNe soares MoUtiNHo 
Barosa, coordenador de recursos Humanos, Mf nº 5917350/1, 
2021/2022, no período de 01.06 a 30.06.2022.
r e s o l v e:
i- transferir o período de gozo de férias da servidora rosiaNe soa-
res MoUtiNHo BarBosa, coordenador de recursos Humanos, Mf nº 
5917350/1, 2021/2022, do período de 01.06 a 30.06.2022, para 20.06 a 
24.06.2022 (05 dias), por necessidade de serviço.
ii- ficando o restante de 25 (vinte e cinco) dias do período de gozo de 
férias, para ser usufruído em data oportuna.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da seGUP

Protocolo: 810904
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL N.º117/2022 – ccc. ob-
jeto: NoMear o 3º sGt QPMP-o rG 26206 JorGe JÚNior daNtas de 
soUZa, em substituição ao teN cel QoPM rG 10848 issac ricardo 
MONTEIRO ROFFER DA SILVA, como fiscal do Contrato Administrativo nº 
041/2007 – dal/PMPa, celebrado entre a PMPa e a srª irany correâ Ga-
briel, cujo objeto destina-se a “locação de imóvel para abrigar a sede da 
corcPr iii de castanhal”; NoMear o 3º sGt QPMP-o rG 24096 elvis 
MaUro oliveira de alMeida, em substituição ao teN cel QoPM rG 
23141 ANTÔNIO PINHEIRO CABRAL, como fiscal interino do Contrato Ad-
ministrativo nº 041/2007; registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/
Pa, 08 de Junho de 2022;ricardo do NasciMeNto raMos – teN cel 
QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 810918
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 118/2022 – ccc: NoMear 
o 1º teN QoPM rG 34897 adaM rafael MaGalHÃes carvalHo, como 
fiscal Interino do Contrato Administrativo nº 111/2021 – CCC/ PMPA, cele-
brado entre a PMPa e a empresa sitelBra; cujo objeto é a “contratação 
de empresa especializada na Prestação de serviços de telecomunicação e 
transmissão de dados, com locação de roteadores (solução UtM/NGfW), 
switches e firewall, cujo finalidade é o acesso iP (internet com velocidade 
de 200 MBPs dedicado centralizada na sede do complexo do comando 
Geral da Policia Militar do Pará”; registre-se, Publique-se; Belém/Pa, 08 de 
Junho de 2022; ricardo do NasciMeNto raMos; teN cel QoPM rG 
29213;chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 810995
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 116/2022 – ccc: 
NoMear o 1º teN QoPM rG 34897 adaM rafael MaGalHÃes carva-
lHo, em substituição ao caP QoPM rG 35244 dieGo saNtos WaNZel-
LER, como fiscal Interino do Contrato Administrativo nº 013/2020 – CCC/ 
PMPa, celebrado entre a PMPa e a empresa claro Brasil s/a; cujo obje-
to é a “Prestação de serviços de telefonia móvel, com tecnologia digital 4G 
ou 3G, com area de registro nos estados do Para, com cobertura para roa-
ming Nacional, com aparelhos celulares em regime de comodato e serviço 
de telefonia movel na modalidade de longa distância nacional para atender 
toda a PMPa”; registre-se, Publique-se; Belém/Pa, 08 de Junho de 2022; 
ricardo do NasciMeNto raMos; teN cel QoPM rG 29213;chefe do 
centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 810971
Portaria Nº 025/2022 - ePPM – Nomear o teN cel QoPM rG 24.944 
Marcelo de araÚJo Prata como fiscal do acordo de cooPeraÇÃo nº 
004/2022 - PMPa/Prefeitura de Paragominas/Pa. Belém/Pa, 07/06/2022. 
JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior – comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 811284

errata
.

errata da Portaria Nº 516/22/di/dF, contida no doe nº 34.869 do 
dia 18/02/2022; onde Lê-se: servidores: Matheus Miranda de araújo; 
cPf: 962.394.922-72; valor: r$ 1.411,10. Leia-se: servidor: teN PM 
Matheus Miranda de araújo; cPf: 962.394.922-72; valor: r$ 1.411,10. 
ordenador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra.
errata da Portaria Nº 517/22/di/dF, contida no doe nº 34.869 do 
dia 18/02/2022; onde Lê-se: servidores: Kleverson eraldo almeida da 
silva; cPf: 778.665.092-04; valor: r$ 870,40. Leia-se: servidores: sGt PM 
Kleverson eraldo almeida da silva; cPf: 778.665.092-04; valor: r$ 870,40. 
ordenador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra.

Protocolo: 811177
errata da Portaria Nº 523/22/di/dF, contida no doe nº 34.869 do 
dia 18/02/2022; onde Lê-se: Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 
05 de pousada; Leia-se: Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de 
pousada; ordenador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra.
errata da Portaria Nº 524/22/di/dF, contida no doe nº 34.869 do 
dia 18/02/2022; onde Lê-se: Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 
05 de pousada; Leia-se: Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de 
pousada; ordenador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra.

Protocolo: 811255
errata da Portaria Nº 595/22/di/dF, contida no doe nº 34.871 
do dia 21/02/2022; onde Lê-se: Período: 25/02 a 02/03/2022. leia-
se: 24/02 a 02/03/2022. onde Lê-se:Quantidades de diárias:05 de 
alimentação e 05 de pousada. leia-se: Quantidades de diárias:06 de 
alimentação e 07 de pousada. ordenador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BeZerra.

Protocolo: 811328

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 027/2022/
cPL/PMPa

Pae Nº 2022/156974
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:

cFP 2022 – PoLo iNterior
disciPLiNa doceNte cPF VaLor totaL

iNstrUÇÃo Policail Militar Básica ariosMar da silva liMa 010.203.873-27 r$ 3.920,00
leGislaÇÃo Básica iNstitUcioNal eder saNtos araUJo 514.559.192-68 r$ 8.400,00

defesa Pessoal Policial aBraÃo BeNtes Neves 656.641.752-49 r$ 5.600,00

arMaMeNto e tiro Policial aleXaNdre de soUZa Nasci-
MeNto 454.210.992-53 r$ 4.800,00

total r$ 22.720,00
valor total coM PatroNal r$ 27.264,00

do oBJeto: contratação de docentes para ministrarem aulas no cUrso 
de forMaÇÃo de PraÇas - cfP 2022 (Polo interior), em caráter de subs-
tituição de docentes diversos, os quais haviam sido contratados através 
do termo de inexigibilidade nº 003/2022/cPl/PMPa, publicado no doe Nº 
34.845, de 27 de janeiro de 2022.
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$ 27.264,00 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais).
recUrsos orÇaMeNtários: Programa: 1502 - segurança Pública; ação 
26/8833 – formação inicial de agentes de segurança Pública; Natureza 
da despesa: 3.3.90.36.00 – outros serviços de terceiros - Pessoa físi-
ca/ 3.3.90.47.00 - obrigações tributárias e contributivas; Plano interno: 
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: 08 de junho de 2022
JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior - cel PM rG 18044
coMaNdaNte-Geral da PMPa

Protocolo: 811472

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2022/156974

O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 027/2022/cPl/PMPa visando à contratação de docentes 
para ministrarem aulas no cUrso de forMaÇÃo de PraÇas - cfP 2022 
(Polo interior), em caráter de substituição de docentes diversos, os quais 
haviam sido contratados através do termo de inexigibilidade nº 003/2022/
cPl/PMPa, publicado no doe Nº 34.845, de 27 de janeiro de 2022.
valor: r$ 27.264,00 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e quatro 
reais).
Belém - Pa, 08 de junho de 2022.
JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior - cel PM rG 18044
coMaNdaNte-Geral da PMPa

Protocolo: 811476

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 644/2022-df-sUP fUNdos; suprido JosÉ de JesUs 
PalHeta JÚNior, MaJ PM, Mf: 58176681, do efetivo do (a) dGec: 
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.

Protocolo: 811493

.

.

diÁria
.

Portaria Nº2340/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito Nas rodovias estaduais (supervisão ii a - 2ª Quinzena de 
Maio/2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 14 a 19/05/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
MaJ PM diego lima Brasil; cPf: 939.807.952-68; valor: r$1.582,60. 
sGt PM reginaldo Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-04; valor: 
r$1.318,80. sGt PM Paulo cesar rodrigues da silva; cPf: 646.672.192-20; 
valor: r$1.318,80. cB PM alexander valente Mourao; cPf: 912.220.522-
53; 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 Nº2341/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito Nas rodovias estaduais (supervisão ii B - 2ª Quinzena de 
Maio/2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 19 a 24/05/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
MaJ PM erik taylor felix da silva; cPf: 708.294.542-68; valor: r$1.582,60. 
teN PM adão Marcos espirito santo de lemos; cPf: 468.198.782-49; 
valor: r$1.411,10. cB PM denio de Macêdo Medeiros; cPf: 802.167.652-
34; valor: r$1.266,00. cB PM elden de souza amaral; cPf: 985.480.342-
20; 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.
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Portaria Nº2342/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito Nas rodovias estaduais (supervisão supervisão ii c - 2ª 
Quinzena de Maio/2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 24 a 
29/05/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidores: MaJ PM diego lima Brasil; cPf: 939.807.952-68; valor: 
r$1.582,60. sGt PM david de Paiva carlos Júnior; cPf: 825.635.782-72; 
valor: r$1.318,80. sGt PM reginaldo Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-
04; valor: r$1.318,80. cB PM cleison antonio de oliveira da silva; cPf: 
704.307.482-72; 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: 811257
Portaria Nº2377/22/di/dF – objetivo: realizar reforço de 
Policiamento (op lei seca/2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 
29/05 a 13/06/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; servidores: sGt PM charliston eduardo dos santos lima; cPf: 
883.852.642-72; valor: r$3.956,40. sGt PM Marcus vinícius Nunes da 
cunha; cPf: 608.950.122-00; valor: r$3.956,40. cB PM anderson de 
Mendonça cordovil; cPf: 794.382.962-04; valor: r$3.798,00. sd PM 
lawane Noronha vieira; cPf: 002.600.052-07; valor: r$3.798,00. 
sd PM Paulo afonso dos santos silva; cPf: 899.723.252-53; valor: 
r$3.798,00. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº2378/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito (1ª Quinz de Junho/2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Marabá-Pa; 
Período: 29/05 a 13/06/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; servidores: sGt PM Marco antônio rocha de oliveira; cPf: 
426.202.872-00; valor: r$3.956,40. sGt PM leandro de souza rocha; 
cPf: 804.303.842-20; valor: r$3.956,40. cB PM José rodrigues da silva 
Neto; cPf: 069.571.484-83; valor: r$3.798,00. cB PM cleyton Batista 
lopes; cPf: 699.030.692-00; valor: r$3.798,00. cB PM Jean felippe 
Britto Nunes; cPf: 001.715.452-90; valor: r$3.798,00. sd PM Wanderley 
ribeiro Gomes; cPf: 017.887.402-70; valor: r$3.798,00. ordeNador: 
cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2379/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito (1ª Quinzena de Junho/2022); fUNdaMeNto leGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: santarém-Pa; 
Período: 29/05 a 13/06/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; servidores: sUB teN PM eliezer de araújo silva; cPf: 
307.642.112-34; valor: r$3.956,40. sGt PM carlos castilho de alencar; 
cPf: 617.568.062-68; valor: r$3.956,40. sGt PM Howard ross teixeira; 
cPf: 449.647.142-68; valor: r$3.956,40. cB PM Paulo sergio raiol 
Gonçalves; cPf: 748.972.842-87; valor: r$3.798,00. cB PM Josué Miranda 
amaral dias; cPf: 000.955.872-17; valor: r$3.798,00. cB PM Joyce carla 
duarte Bezerra; cPf: 015.471.992-70; valor: r$3.798,00. ordeNador: 
cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 811252
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020
editaL Nº 130/cFP/PMPa/sePLad, de 08 de JUNHo de 2022 

reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
a PolÍcia Militar do estado do Pará – PMPa e a secretaria de 
estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePlad, no uso de 
suas atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter 
liminar, tornam pública a suspensão da eliminação da candidata, bem 
como a reintegração no certame, na condição “sub judice”, para participar 
das demais etapas do concurso público destinado à admissão ao curso de 
formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme 
a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidata Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrada no certame a candidata na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272127170, HivilaN MarcelY rodriGUes QUeiroZ (sub judice, ação 
ordinária nº 0816643-83.2021.8.14.0006). 
2 este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
coroNel QoPM JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
BreNda rassY carNeiro Maradei
secretária de estado de Planejamento e administração, respondendo.

Protocolo: 811537

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo doe Nº 34.630, PÁG.58, 
de 07/06/2022, ProtocoLo 809561

................
onde se lê:
... o presidente da comissão especial caP QoaPM r/r rG 9236 MaUro 
liMa aMaral,
Leia-se:
... saNdra do socorro leite – teN cel QcoPM r/r rG 23210
ordenador: raul Zênio Gentil silva – cel QoPM
diretor do fasPM

Protocolo: 810899

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 097/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter que 
se deslocar da cidade de abaetetuba para Belém em virtude de realizar a 
condução de apoio na vtr fiat doBlÔ- otN9650 do fasPM/BarcareNa. 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: no dia 15 de Maio de 2022; Quantidade 
de diárias: 01 diária de alimentação na categoria “B”; servidor: sGt PM 
rG 25607 Marialdo BeNedito do socorro dos aNJos rodriGUes; 
cPf: 333.219.492-53; no valor: r$ 131,88 ordeNador: raUl ZÊNio 
GeNtil silva; PraZo Para PrestaÇÃo de coNtas: 05 (ciNco) dias 
aPós a data de retorNo.

Protocolo: 810936
Portaria Nº 098/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter que 
se deslocar em virtude da necessidade de apoio veicular vtr fiat/doBlÔ 
otN 9650 para realizações de exames e consultas médicas. fUNdaMeNto 
leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-Pa; destino: 
Belém-Pa; Período: nos dias 04, 09, 10, 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 31 
de Maio de 2022; Quantidade de diárias: 10 diárias de alimentação na 
categoria “B”; servidor: sGt PM rG 21570 leoNito JesUs do rÊGo; 
cPf: 394.840.922-68, no valor: r$ 1.318,80. ordeNador: raUl ZÊNio 
GeNtil silva; PraZo Para PrestaÇÃo de coNtas: 05 (ciNco) dias 
aPós a data de receBiMeNto do valor.

Protocolo: 810962
Portaria Nº 099/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: Por haver 
necessidade da direção do FASPM em autorizar em caráter oficial para 
o município de tucuruí, nos períodos de 08 a 13 de Maio de 2022. 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84: origem: Belém/Pa destino: 
tucuruí/Pa,, sendo 06 diárias de alimentação e 05 diárias de pousada 
na categoria “B”; servidores: teN cel Márcio cUNHa GoMes; cPf: 
252.186.382-34, no valor: r$ 1.740,86;. ordeNador: raUl ZÊNio 
GeNtil silva; PraZo Para PrestaÇÃo de coNtas: 05 (ciNco) dias 
aPós a data de retorNo.

Protocolo: 811338

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo de ViGÊNcia ao coNtrato de 
credeNciaMeNto N° 003/2020 - FUNsaU

objeto: prestação de serviços na área da saúde.
vigência: 10/06/2022 a 09/06/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do tesouro) 0301 (recurso 
do tesouro – sUPerávit) 0150 (recurso Próprio) 0350 (recurso Próprio 
– superávit) Programa de trabalho: 06.303.1502.8277.0000 Natureza de 
despesa: 339039
valor total: r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
contratante: fundo de saúde dos servidores Militares - fUNsaU
contratada: diaGNosis ceNtro de diaGNóstico ceNtro de diaG-
Nóstico ltda – HosPital saÚde da MUlHer - HsM
ordenador: lisio edUardo caPela HerMes cel QosPM rG 27235
diretor do fUNsaU

Protocolo: 811033
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5º terMo aditiVo de ViGÊNcia ao coNtrato de 
credeNciaMeNto N° 003/2018 - FUNsaU

objeto: prestação de serviços na área da saúde.
vigência: 07/06/2022 a 06/06/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do tesouro) 0301 (recurso 
do tesouro – sUPerávit) 0150 (recurso Próprio) 0350 (recurso Próprio 
– superávit) Programa de trabalho: 06.303.1502.8277.0000 Natureza de 
despesa: 339039
valor total: r$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)
contratante: fundo de saúde dos servidores Militares - fUNsaU
contratada: JG dos saNtos saatKaMP ltda – laBoratório saNtos
ordenador: lisio edUardo caPela HerMes cel QosPM rG 27235
diretor do fUNsaU

Protocolo: 811034

diÁria
.

Portaria Nº 002/2022 - GaF - diÁrias, 
de 08 de JUNHo de 2022

oBJetivo: realizar visita técnica em empresa credenciada pelo fUNsaU.
fUNdaMeNto leGal: lei nº 5.119/84
MUNicÍPio de oriGeM: Belém - Pa
destiNo: Parauapebas - Pa
PerÍodo: 19 à 24 de junho de 2022
QUaNtidade: 06 (seis) diárias de alimentação e 05 (cinco) diárias de pousada
servidores: caP PM Marcelle loBato Melo, cPf: 615.140.392-
49, valor: r$ 1.595,77  cB  PM Maria de NaZarÉ GoNÇalves Ga-
lisa, cPf: 900.953.752-87, valor: r$ 1.392,60  cB  PM JosÉ feliPe 
ferreira PaNtoJa, cPf: 947.448.152-00, valor: r$ 1.392,60  PraZo 
Para PrestaÇÃo de coNtas: 05 (cinco) dias após o retorno
ordeNador: cel QosPM lÍsio edUardo caPela HerMes
diretor do fUNsaU

Protocolo: 811066
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 898/2022-GaB/dGPc/reVoGaÇÃo
BeLÉM, 02 de JUNHo de 2022

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNsideraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNsideraNdo o teor do Pae Nº 2022/674424, em que solicita a revoga-
ção da cessão do servidor ass. iNf artUr GUstavo alves GoMes, Ma-
trícula nº 57175411, o qual encontra-se cedido para a defensoria Pública 
do estado do Pará;
r e s o l v e: i - revoGar, a pedido, os termos da Portaria Nº 777/2021, 
de 01/05/2021, que cedeU o servidor ass. iNf artUr GUstavo alves 
GoMes, Matrícula nº 57175411, para a defeNsoria PUBlica do estado 
do Para, retornando para a Polícia civil do estado do Pará, a contar de 
01/06/2022;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Walter reseNde de alMeida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 811468
Portaria Nº 896/2022-GaB/dGPc/reVoGaÇÃo

BeLÉM, 01 de JUNHo de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNsideraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNsideraNdo o teor do Pae Nº 2022/676218, em que solicita a revo-
gação da cessão do servidor dPc itaMar araUJo daNtas, Matrícula nº 
5232341, o qual encontra-se cedido para a secretaria de estado de segu-
rança Pública e defesa social;
r e s o l v e: i - revoGar, a pedido, os termos da Portaria Nº 
1005/2016, que cedeU o servidor dPc itaMar araUJo daNtas, Matrícula 
nº 5232341, para secretaria de estado de segurança Pública e defesa 
social, retornando para a Polícia civil do estado do Pará, a contar de 
01/06/2022;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Walter reseNde de alMeida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 811460

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N°350/2022-Pc/Pa. ModaLidade de LicitaÇÃo: 

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N°286/2022.
Partes: PolÍcia civil do estado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e o senhor victor costa liMa leal. cPf nº 020.664.475-28. data da 
assinatura: 07/06/2022. vigência: da sua assinatura até a 24/06/2022. 
valor: r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). objeto: contratação da 
prestação de serviço técnico profissional especializado, para atender ao 
cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis, categoria: delegado de Po-
lícia civil, 2ª etapa do concurso Público c-206/2020-sePlad/PcPa, apro-
vado pela resolução n° 412/2021 – coNsUP, de 21/12/2021, como do-
ceNte da disciplina direito adMiNistrativo disciPliNar, turmas dPc 
01, 02, 05 e 06, com carga horária de 60 (sessenta) horas-aulas, no valor 
unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 4.200,00 
(quatro mil e duzentos reais). Processo Nº 2022/634091. orçamento: 
função Programática: 40101.06.128.1502.8833; elemento de despesa: 
339036/339047; fonte: 0101.contratado: sr. victor costa liMa leal. 
endereço do contratado: avenida Minas Gerais, conjunto Geraldo veloso, 
Bairro: Belo Horizonte, Marabá/Pa. 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°351/2022-Pc/Pa. ModaLidade de LicitaÇÃo: 

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N°287/2022.
Partes: PolÍcia civil do estado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e o senhor victor costa liMa leal. cPf nº 020.664.475-28. data da 
assinatura: 07/06/2022. vigência: da sua assinatura até a 24/06/2022. 
valor: r$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). objeto: contratação 
da prestação de serviço técnico profissional especializado, para atender 
ao cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis, categoria: escrivão, in-
vestigador e Papiloscopista de Polícia civil, 2ª etapa do concurso Público 
c-207/2020-sePlad/ PcPa, aprovado pela resolução n° 413/2021 – coN-
sUP, de 21/12/2021, como doceNte da disciplina direito adMiNistra-
tivo disciPliNar, turmas ePc 03,04,11 e 12, com carga horária de 80 
(oitenta) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totali-
zando o valor de r$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Processo Nº 
2022/634170. orçamento: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; 
elemento de despesa: 339036/339047; fonte: 0101.contratado: sr. victor 
costa liMa leal. endereço do contratado: avenida Minas Gerais, conjunto 
Geraldo veloso, Bairro: Belo Horizonte, Marabá/Pa. ordenadora responsável: 
ana Michelle Gonçalves soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral 
da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 811048

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 286/2022– 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. victor costa liMa leal, pes-
soa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 020.664.475-28. do oBJeto: con-
tratação da prestação de serviço técnico profissional especializado, para 
atender ao cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis, categoria: dele-
gado de Polícia civil, 2ª etapa do concurso Público c-206/2020-sePlad/
PcPa, aprovado pela resolução n° 412/2021 – coNsUP, de 21/12/2021, 
como doceNte da disciplina direito adMiNistrativo disciPliNar, 
turmas dPc 01, 02, 05 e 06, com carga horária de 60 (sessenta) horas-au-
las, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de 
r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). da fUNdaMeNtaÇÃo leGal e 
JUstificativa de iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo: a presente contrata-
ção fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
considerando o valor para contratação. valor estiMado: r$ 4.200,00 
(quatro mil e duzentos reais). recUrsos orÇaMeNtários: dotação or-
çamentária: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; elemento 
de despesa: 339036/339047; fonte: 0101. ordeNador resPoNsável: 
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo, chefe de Gabinete do de-
legado Geral da Polícia civil do estado do Pará. foro: Belém – estado do 
Pará. data: 07/ 06/2022.
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo, chefe de Gabinete do de-
legado Geral Pc/Pa.
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 287/2022– 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. victor costa liMa leal, pessoa 
física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 020.664.475-28. do oBJeto: contrata-
ção da prestação de serviço técnico profissional especializado, para aten-
der ao cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis, categoria: escrivão, 
investigador e Papiloscopista de Polícia civil, 2ª etapa do concurso Público 
c-207/2020-sePlad/PcPa, aprovado pela resolução n°413/2021 – coN-
sUP, de 21/12/2021, doceNte da disciplina direito adMiNistrativo 
disciPliNar, turmas ePc 03,04,11 e 12, com carga horária de 80 (oiten-
ta) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando 
o valor de r$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). da fUNdaMeNtaÇÃo 
leGal e JUstificativa de iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo: a presente 
contratação fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 e suas 



diário oficial Nº 35.002   57Quinta-feira, 09 DE JUNHO DE 2022

alterações, considerando o valor para contratação. valor estiMado: r$ 
5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). recUrsos orÇaMeNtários: do-
tação orçamentária: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; ele-
mento de despesa: 339036/339047; fonte: 0101. ordeNador resPoN-
sável: aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo, chefe de Gabinete 
do delegado Geral da Polícia civil do estado do Pará.foro: Belém – estado 
do Pará.data: 07/06/2022.
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo, chefe de Gabinete do de-
legado Geral Pc/Pa.

Protocolo: 811074

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 287/2022– Pc/Pa

a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do estado do Pará. 
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 286/2022 para 
contratação do sr. victor costa liMa leal. valor: r$ 4.200,00 (quatro 
mil e duzentos reais).
Belém/Pa, 07 de junho de 2022.
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 286/2022– Pc/Pa

a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do estado do Pará. 
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 287/2022 para 
contratação do sr. victor costa liMa leal. valor: r$ 5.600,00 (cinco 
mil e seiscentos reais).
Belém/Pa, 07 de junho de 2022.
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa.

Protocolo: 811065

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº. 2022/412082

PreGÃo Nº. 021/2022
a delegada aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Walter 
resende de almeida, na Portaria Nº. 182/2020-dG/Pc-Pa, de 28 de 
outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, 
de 04 de novembro de 2020, considerando o resultado das propostas 
financeiras do pregão nº. 021/2022, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE ARÍETES 
e escadas telescóPicas e tudo mais que consta do referido processo, 
resolve HOMOLOGAR 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, as 
empresas abaixo especificadas:
iteM: 01
BJP coMÉrcio eireli
cNPJ: 23.189.355/0001-76
end.: rua João franco de camargo, 572, Bairro: centro.
ceP: 12950-000 / tel.: (11) 97969-8416 / e-mail: bjp.comercio@gmail.com
item 01:
valor Unitário: r$ 992,30 (novecentos e noventa e dois reais e trinta centavos)
valor Global: r$ 12.899,90 (doze mil, oitocentos e noventa e nove reais e 
noventa centavos)
total do fornecedor: r$ 12.899,90 (doze mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e noventa centavos)
iteM: 02
BZ coMÉrcio e serviÇos eireli
cNPJ: 41.278.336/0001-06
end.: av. Magalhães Barata, 262, Bairro: Benguí.
ceP: 66.630-040 / tel.: (91) 3225-3203 / e-mail: bzcomercio.pa@gmail.com
item 02:
valor Unitário: r$ 1.029,26 (um mil e vinte e nove reais e vinte e seis 
centavos)
valor Global: r$ 15.438,90 (quinze mil, quatrocentos e trinta e oito reais 
e noventa centavos)
total do fornecedor: r$ 15.438,90 (quinze mil, quatrocentos e trinta e oito 
reais e noventa centavos)
Belém, 08 de junho de 2022.
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo
delegada de Polícia civil
ordeNadora de desPesas

Protocolo: 810864

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Processo Nº. 2021/13649

PreGÃo Nº. 04/2022
a delegada aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo, de acordo com os 
Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Walter resende 
de almeida, na Portaria Nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 de outubro de 
2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, de 04 de 
novembro de 2020, considerando o resultado das propostas financeiras e 
as fases de recursos do pregão nº. 04/2022, processo: 2021/13649, cujo 
objeto é a aQUisiÇÃo de solUÇÃo coMPleta de dataceNter e tudo 

mais que consta do referido processo, resolve HoMoloGar e adJUdicar 
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, as empresas abaixo 
especificadas:
lote: 1
sodalita iNfórMática e telecoMUicaÇÕes
cNPJ: 00.426.209/0001-11
valor adJUdicado: r$ 5.555.900,00
lote: 2, 3 e 4.
drive a iNforMática ltda
cNPJ: 00.677.870/0001-61
lote 2:
valor adJUdicado: r$ 1.900.000,00
lote 3:
valor adJUdicado: r$ 200.000,00
lote 4:
valor adJUdicado: r$ 1.030.000,00
 Belém, 08 de junho de 2022.
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo
ordeNadora de desPesas

Protocolo: 811316

.

.

aPostiLaMeNto
.

6º aPostiLaMeNto 2022 – Pc/Pa
considerando que a PolÍcia civil do estado do Pará recebeu cré-
dito suplementar pela fonte 0301 (sUPerávit), razão pela qual resolve 
acresceNtar a foNte de recUrso 0301 ao contrato, abaixo relaciona-
do, e seus respectivos aditivos, para adequar a nova fonte de recursos, a 
partir de 06 de Junho de 2022, com base no art. 65, §8º, da lei federal 
nº 8.666/93.
contrato: 116/2021 - Pas - Projeto, assessoria e sistemas ltda
Belém/Pa, 06 de Junho de 2022.
_______________________________
Maria BetÂNia de soUZa Barros
assessora de Planejamento e orçamento - aPo/Pc-Pa
PolÍcia civil do estado do Pará

Protocolo: 811032

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº147 de 07/05/2022-daF
servidora: lUcieNe Batista aUGUsto
carGo: auxiliar operacional, MatrÍcUla: 57202630/3
PerÍodo: 02/06/2022 à 28/11/2022.

Protocolo: 811182

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº 148 de 07/06/2022 – daF

servidor:JaMes de oliveira ferreira
carGo: Perito criMiNal MatrÍcUla: 5958385/1
PerÍodo: 14.01.2022 a 17.01.2022.

Protocolo: 811235

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 168/2022 de 07 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 edÊMia de fatiMa de oliveira NU-
aYed, Perita criminal, matrícula nº 732443/2, e como suplente o servidor 
fraNcisco JosÉ soUZa saNtos, coordenador das Unidades regionais, 
matrícula nº 5832500/1, do contrato administrativo nº 041/2022 – PcP, 
celebrado com a empresa villard coMercial eireli, que tem por objeto 
a aquisição de máquinas fotográficas, para atendimento das demandas 
desta Polícia Científica do Pará, conforme a atual vigência do Contrato.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
PolÍcia cieNtÍfica do Pará – PcP, 07 de junho de 2022.
celso da silva MascareNHas
diretor-Geral

Protocolo: 810844
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errata
.

errata da Portaria Nº 154/22 de 31.05.2022, PUBLicada 
No doe Nº 34.992 de 02.06.2022.

onde se lê:
de: 01.07.2022 a 30.07.2022
Márcia cristina Gomes de oliveira - Perito criminal
de: 01.07.2022 a 14.07.2022
luiz fernando lobato da silva - Perito criminal
de: 10.07.2022 a 29.07.2022
Marcos Jova santos da silva - Perito Médico legista
de: 14.07.2022 a 29.07.2022
Maurício fábio Martins de souza - assistente administrativo
Leia – se:
02.07.2022 a 31.07.2022
Márcia cristina Gomes de oliveira - Perito criminal
01.07.2022 a 15.07.2022
luiz fernando lobato da silva - Perito criminal
de: 10.07.2022 a 24.07.2022
Marcos Jova santos da silva - Perito Médico legista
de: 15.07.2022 a 29.07.2022
Maurício fábio Martins de souza - assistente administrativo
celso da silva MascareNHas
diretor-Geral

Protocolo: 811126

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 280/ 2022
iBseN rodriGUes Maciel
MatrÍcUla: 5958527
carGo: Perito criminal
cidade: BelÉM - Pa
diária: 15 (Quize) PerÍodo: 31/01/2022 a 15/02/2022
oBJetivo: realizar perícia.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 811141
Portaria N°. 590/ 2022

JoilsoN roBerto GUiMarÃes silva
MatrÍcUla: 57194226
carGo: Perito criminal
cidade: aBaetetUBa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PerÍodo: 20/04/2022 a 25/04/2022
oBJetivo: realizar perícia.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se,
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 811388
Portaria N°. 976/ 2021

HercUlaNo de fiGUeiredo MarÇal
MatrÍcUla: 57225362
carGo: Perito criminal
cidade: altaMira - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PerÍodo: 09/08/2021 a 14/08/2021
oBJetivo: ficar a disposição.
dr. celso da silva MascareNHas

Portaria N°. 423/ 2022
JoÃo PiNHeiro da silva Neto
MatrÍcUla: 5955864
carGo: Motorista
cidade: BaiÃo - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PerÍodo: 14/03/2022 a 19/03/2022
oBJetivo: conduzir veículo.
dr. celso da silva MascareNHas

Portaria N°. 765/ 2022
leNNoN valle araUJo
MatrÍcUla: 5958486/1
carGo: Perito criminal
cidade: ParaUaPeBas - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PerÍodo: 08/05/2022 a 17/05/2022
oBJetivo: realizar perícia.
dr. celso da silva MascareNHas

Portaria N°. 458/ 2022
leNNoN valle araUJo
MatrÍcUla: 5958486/1
carGo: Perito criminal
cidade: ParaUaPeBas - Pa
diária: 11 1/2 (onze e meia) PerÍodo: 01/04/2022 a 12/04/2022
oBJetivo: realizar perícia.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se,
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 811385

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 169/22-GaB/dGPcP de 08 de JUNHo de 2022
o diretor-Geral da PolÍcia cieNtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doe 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNsideraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n°2022/710272.

r e s o l v e:
coNceder 30 dias de férias ao servidor claUdio JorGe da costa 
liMa, Perito criminal, matrícula nº5839653/1, no período de 01.07.2022 
a 30.07.2022.
reGistre-se e cUMPra-se.
PolÍcia cieNtÍfica do Pará, 08 de Junho de 2022.
celso da silva MascareNHas
diretor-Geral

Protocolo: 810885

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 165/22-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.
coNsideraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00.
r e s o l v e:
eXclUir da Portaria Nº 154/22 de 31.05.2022-GaB/dGPcP, 
publicado no doe nº 34.992 de 02.06.2022, que trata de férias, o 
nome da servidora Maria eliaNe lavor de soUsa, téc. de 
enfermagem, matrícula nº5901335/1.
reGistre-se e cUMPra-se.
PolÍcia cieNtÍfica do Pará, 07 de Junho de 2022.
celso da silva MascareNHas
diretor-Geral

Protocolo: 810882

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2270/2022-dG/cGP, de 08/06/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – de-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r e s o l v e:
eXoNerar, a pedido, o senhor clewellans couthy dias do amaral, do car-
go em comissão, das-02, de chefe de Grupo de operação e fiscalização 
de trânsito da ciretraN “a” de Breves.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 09/06/2022.
reNata Mirella freitas G. de soUsa coelHo
diretora Geral

Portaria Nº 2269/2022-dG/cGP, de 08/06/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – de-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r e s o l v e:
eXoNerar, a pedido, a senhora arsinoé veiga avanzini dias, do cargo em 
comissão, das-04, de Gerente da circunscrição regional de trânsito “a” 
de Breves.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 09/06/2022.
reNata Mirella freitas G. de soUsa coelHo
diretora Geral

Protocolo: 811382
Portaria Nº 2278/2022-dG/cGP, de 08/06/2022.

a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r e s o l v e:
desiGNar os servidores abaixo relacionados, como integrantes da comis-
são de examinadores instituída pela Portaria 3728/2021-dG/detraN/Pa, 
publicada no doe 34.751, de 28/10/2021, para desenvolverem as ativida-
des de examinador de trânsito, na ciretraN “a” de Marabá, no período de 
13/06/2022 a 01/11/2023.

NoMe carGo MatrÍcULa
luís carlos cruz Bezerra aGeNte de fiscaliZaÇÃo 5117410/4

Wellington de souza costa aGeNte de fiscaliZaÇÃo 57201809/1

os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 13/06/2022.
reNata Mirella freitas G. de soUsa coelHo
diretora Geral

Protocolo: 811516

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2118/2022-daF/cGP, de 01/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/670070;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
valdir amadeu da silva, matrícula nº 5827485/2.
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art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
gênciais e de pronto pagamento decorrente de atividades diárias de fisca-
lização de trânsito no municipio de altamira.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.400,00
3339036-r$- 600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03 à 24/06/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2182/2022-daF/cGP, de 03/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/675117;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
carlos rodrigues da rosa Júnior, matrícula nº 5959285/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
gênciais e de pronto pagamento decorrente de atividades diárias de fisca-
lização de trânsito no municipio de castanhal.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.400,00
3339036-r$- 600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03 à 24/06/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2183/2022-daF/cGP, de 03/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/677378;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
sônia Maria lima da costa, matrícula nº 57200228/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
400,00 (QUATROCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergênciais e de pronto pagamento a realização de operação de fis-
calização de trânsito que será realizada na circunscrição do município de 
tailândia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-200,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 15 à 28/06/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2197/2022-daF/cGP, de 03/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/692717;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Maurício carlos Pinheiro, matrícula nº 80845695/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUatro Mil reais) e destina-se à eventuais despesas e aquisi-
ção de material necessário para as ciretraN’s dos municípios de; santa-
rém; oriximiná, conforme Processo de diárias n° 2022/517571
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 06 à 24/06/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2199/2022-daF/cGP, de 03/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.

coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/680986;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
luan Gomes ribeiro, matrícula nº 5927414/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de pe-
queno vulto e pronto pagamento que possam vir a ocorrer nas áreas de 
responsabilidade do Gabinete da diretoria Geral.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.500,00
3339039-r$- 500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2202/2022-daF/cGP, de 03/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/678514;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Maurício carlos Pinheiro, matrícula nº 80845695/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$- 
4.000,00 (QUatro Mil reais) e destina-se à eventuais despesas e aqui-
sição de material necessário para as ciretraN’s dos municípios de; alta-
mira; Uruará; rurópolis, conforme Processo de diárias n° 2022/677406
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 25/07 à 20/08/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 811008

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2186/2022-daF/cGP, de 03/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/676619;
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 no período de 16 à 28/06/2022, a fim de reali-
zar ação de fiscalização de trânsito bem como controle de fluxo de veículos 
no referido municipio, bem desenvolver ações determinadas pela dto.

nome matricula
Marcos allan dos santos Brito 57232048 /1

Britis Helena valente do carmo 57202136 /2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2187/2022-daF/cGP, de 03/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/664316;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de sete e Meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de SALINÓPOLIS – 14/06 à 21/06/2022, a fim de rea-
lizar a sUPervisÃo das atividades, por meio de fortes campanhas educa-
tivas com o sentido de orientar e conscientizar a população, além da pre-
venção de acidentes e comportamento coletivo de segurança no trânsito

nome matricula
isabella Maria Nunes Mesquita 57175514 /1
Jomaine Marinho dos santos 5938645 /2

celina frota de almeida Koury 54181958 /2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2188/2022-daF/cGP, de 03/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
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coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/678242;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de ciNco e Meia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de BARCARENA – 15/06 à 20/06/2022, 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
Gilvan veloso cruz 57213689 /2

João carlos Penna de araújo 57209449 /2
fábio rodrigo Braga santiago 57197560 /2

Hércules farias da rocha 57209343 /2
Hiran costa Mesquita 5805201 /3

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2193/2022-daF/cGP , de 03/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/674827;
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 – 16/06 à 28/06/2022, 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
shirley alessandra soares castanheira 57226458 /1

fábio Máximo da silva 57211773 /2
Humberto celso rosa 57195441 /2

Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286 /1
Kátia regina oliveira cruz 5799457 /1
rosana abreu fernandes 57226481 /1
adenor de Jesus Guedes 54186678 /3

Marco antonio Pinheiro Paciência 57195024 /2
Gerson Gomes santiago 57192440 /2

edson itamar Barradas da silva 57200229 /1
Moisés de albuquerque Pereira 57203792 /2

francisco antonio da silva 57198620 /1
lyndon chrysler de almeida 5816874 /2

antonio rafael rodrigues Queiroz 57227951 /1
José ribamar do Nascimento 57201705 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2198/2022-daF/cGP, de 03/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/678656;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Salinópolis no período de 15 à 20/06/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, em cumpri-
mento ao cronograma determinadas pela dto, em especial por ocasião da 
operação corpus christi 2022.

nome Matricula
Maria de lourdes ferreira Batista 54187987 /3

Priscyla roman vieira 57200275 /1
sílvio Nazareno de Moraes 57201601 /1

José Humberto daniel lisboa 5557135 /2
Walmero Jesus costa 57226865 /1

adenilson Martins Nascimento 54193763 /3
Marcus roberto saldanha Batista 57228955 /1

Willy de souza Pena 57198712 /1
daniel figueiredo Guerreiro 57198721 /1

francisco Mauro santa rosa Novaes 57226391 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2196/2022-daF/cGP, de 03/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/678453;

r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores abaixo 
especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os municípios 
de Bragança no período de 15 à 20/06/2022, a fim de realizar ações de fiscalização 
de trânsito no referido municipio, em cumprimento ao cronograma determinadas 
pela dto, em especial por ocasião da operação corpus christi 2022.

nome Matricula
Wil Mauricio de aragão rocha 57200272 /1

enivaldo Pardauil da costa 57198277 /1
ricardo Peixoto Mendes 57203600 /1

fabrício José Pantoja ferreira 57200278 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2179/2022-daF/cGP, de 03/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/677531;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora Jor-
ge alberto luz Bahia filho, matrícula nº 57227367 /1, no cargo de agente 
de fiscalização de trânsito, lotado na dto/coft/Goftc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
gênciais e de pronto pagamento durante a operação de fiscalização de 
trânsito que será realizada na circunscrição do municipio de salinópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No municipio de 15 à 28/06/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 811479
Portaria Nº 2079/2022-daF/cGP, de 31/05/2022

o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/663750;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de nove e meia (09 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Xinguará no período de 22/06 à 01/07/2022, a fim de 
realizar interrogatório dos acusados de Pad, no referido municipio.

nome matricula
Juliana cozara oliveira Martins 55588874/1

lédia valéria ferreira Nunes vitorino 57194021/1
ana fernanda leão Pereira 57175739/1
domingos corrêa da silva 55586241/2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2154/2022-daF/cGP, de 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/671384;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de doZe e Meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de ABAETETUBA – 15/06 à 27/06/2022, a fim de realizar ações 
de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento ao planeja-
mento de ações determinadas pela diretoria técnica e operacional.

nome matricula
Bárbara de cássia ferreira Moreira 57226452/1
deninson Henrique Monteiro Maia 57200271/1

allan soares Monteiro 57200349/1
fabrício Gomes de oliveira 54192712/2

Wellington carlos Henriques Martins 54195738/2
antonio robson cascaes dantas 57217207/2

alexandre caetano de sousa 57209138/1
inaldo carlos costa araujo 57211166/2
inês Maria Miléo Guerreiro 8080089/1
Gleydson Monção araújo 57201966/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2155/2022-daF/cGP, de 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/671355;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de treZe e Meia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de ACARÁ – 15/06 à 28/06/2022, 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
Max sidney Benigno Monteiro 5681898/1

Nei eduardo trindade do rosário 57193274/2
lorena suelen de souza costa 57232111/1

Marcela de Jesus Pinheiro 57228952/1
raimundo daniel santos da silva 57200355/1

Gilvan rabelo Normandes 57193929/2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2195/2022-daF/cGP, de 03/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/695729;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de dUas e Meia (02 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de CANAÃ DOS CARAJÁS – 03/06 à 05/06/2022, a fim 
de acompanhar a entrega de cNHs e representar a direção-Geral na inau-
guração da Usina da Paz de canaã dos carajás.

nome matricula
luan Gomes ribeiro 5927414/3

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 811001

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 2273/2022-daF/cGP, de 08 de JUNHo de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r e s o l v e:
coNceder à servidora adeliNa cristiNa siQUeira de Brito, assisten-
te de trânsito, matrícula 57196268/1, lotada na Gerência de administra-
ção e controle de Pagamento de Pessoal, trinta (30) dias de fÉrias, no 
período de 04.07 a 02.08.2022, referentes ao exercício 05.05.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 04/07/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria N° 2148/2022-daf/cGP, de 02 de junho de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas,
r e s o l v e:
coNceder aos servidores abaixo relacionados, lotados nas ciretraN’s 
deste departamento, trinta (30) dias de férias no mês de JUlHo/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação
adnilson Pereira da costa 57175594/1 13.11.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 tucurui

adriana oliveira do Nascimento 57201657/1 01.08.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 maraba
alan feitoza figueredo 57201898/1 13.08.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 Parauapebas
alexsander dias lima 57230535/1 16.06.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 abaetetuba
alseisa ramos costa 3268780/1 07.04.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 s. miguel guama

ana lúcia rodrigues chaves 5141176/1 01.08.2019/2020 04.07 a 02.08.2022 abaetetuba
anderson trindade Maia 57189533/1 04.09.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 castanhal

andré luiz lobato cardoso 55588462/1 02.05.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 viGia
andreia aparecida leão 5949121/1 17.06.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 parauapebas

antonio francisco de souza Jambo 55590240/3 10.03.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 almerim
antonio soliel de souza araújo 57201900/1 08.08.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 ParaUaPeBas
carlos alberto Paulino da costa 3268195/8 15.02.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 capitao poço
celeste Nazaré costa soares 

Bezerra 3191907/1 01.04.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 castanhal

cleber Mesquita da silva 5946618/1 15.02.2021/2022 16.07 a 14.08.2022 capitao poço
cleide cassia da silva leão freitas 57209080/1 12.11.2019/2020 11.07 a 09.08.2022 castanhal

david furtado fernandes 5857430/2 28.07.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 santarem

diego rodrigues alves 57202227/1 01.09.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 Parauapebas
edson luis Pantoja ramos 57194727/2 01.07.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 santarem
el lainny freitas araújo 57215500/1 01.04.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 são Ger. araguaia

elmano sousa dos santos 5949108/1 26.06.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 tome-açu
enilson acreano de lavor filho 3267490/1 14.03.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 oriximina

fábio Pereira Queiroz 57190743/1 01.11.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 maraba
firmino ariosvaldo de Moraes 54188636/3 07.07.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 soure

francisco Marcelo da silva lima 57201603/1 28.07.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 maraba
Gilbert da costa campelo 57175846/2 02.06.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 tucurui

Glauce Keily Pereira dos santos 5959287/1 05.02.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 salinópolis
ilza alves da silva venâncio 3268233/1 01.11.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 redenção

Jair alves Barreto 57216152/1 15.04.2021/2022 18.07 a 16.08.2022 soure
Janilson Bandeira Portela 3268276/1 01.02.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 MaraBá
João Brasil Monteiro filho 5833833/6 03.05.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 maraba
João Paulo Moita sousa 57214916 /1 31.032021/2022 01.07 a 30.07.2022 alenquer
Joaquim José da silva 57227272 /1 27.04.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 tucurui

Jocielem Klayd do Nascimento 
ferreira 57197178 /2 01.03.2021/2022 15.07 a 13.08.2022 abaetetuba

Joeliton Melo da silva 57214478/2 23.10.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 uruara
José adauto cavalcante de souza 

Júnior 55587295/2 07.05.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 maraba

José campelo de Moraes 3267911/1 31.05.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 BraGaNÇa
José de almeida sales 3226000/1 16.06.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 santarem

José elielson Barros oliveira 5913065/2 25.06.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 bragança
José William da silva santos 57201980/1 04.08.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 canaa dos carajas
José luiz Pinto Marques Neto 55588509/1 02.05.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 redeNÇÃo

Juliana Pelegrini 5945888/1 16.01.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 tucuma
Jurubitan amoêdo Brito 95524/1 13.06.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 braganca
Kleber Guimarães lima 57201995/1 01.08.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 abaetetuba

laudiceia de Paula costa Martins 3267466/1 01.05.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 capanema
Manuel do socorro Quaresma 

Gomes 57203849/1 19.09.2020/2021 15.07 a 13.08.2022 abaetetuba

Marcelo Peixoto Mendes 57175523/1 01.11.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 ananindeua
Marcos José da silva santos 57224331/1 01.03.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 tailandia

Maria aparecida cardoso da silva 5948208/1 09.04.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 Novo repartimento
Maria da conceição rodrigues 

Matias 80845407/1 01.02.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 abaetetuba

Maria de Jesus Bentes Pinto 3264181/1 04.06.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 saNtarÉM
Maria ivonete lira farias 3267733 /1 30.07.2021/2022 30.07 a 28.08.2022 maraba

Maria leny ferreira de sousa 57175305 /2 20.06.2021/2022 25.07 a 23.08.2022 capanema
Max elimiliano leite rodrigues 57201304 /1 28.07.2019/2020 01.07 a 30.07.2022 parauapebas

otávio Waldemar Nunes de souza 3262120 /1 03.03.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 santa izabel
Paulo roberto costa da Paixão 57175786 /1 15.12.2020/2021 18.07 a 16.08.2022 castanhal

raimundo de Melo Mano 57202283 /2 26.04.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 novo repartimento
reginaldo Jofre Guimarães Nunes 3221695 /1 14.05.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 castanhal

reyson da cunha Gibson 54192698 /3 09.07.2021/2022 11.07 a 09.08.2022 barcarena
ricardo silva vasconcelos 57227054 /1 20.04.2021/2022 01.07 a 30.07.2022 maraba

richard assis rocha e silva 57196679 /1 19.05.2020/2021 04.07 a 02.08.2022 maraba
rodival Batista da silva 57194025 /1 18.02.2020/2021 05.07 a 03.08.2022 santa izabel

ronivon ferreira Barbosa 57201716 /1 30.07.2020/2021 01.07 a 30.07.2022 maraba
rosildo ribeiro de lima 57198050 /1 23.06.2021/2022 04.07 a 02.08.2022 castanhal

valdenor da costa ferreira 80845478 /1 01.02.2020/2021 10.07 a 08.08.2022 parauapebas

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
(republicado por incorreção no doe N°34.994, de 03/06/2022)

Portaria N° 2147/2022-daF/cGP, de 02 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 na sede deste de-
partamento, trinta (30) dias de férias no mês de JUlHo/2022, nos períodos 
conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação

adaias de oliveira santos 57226609 /1 19.04.2021.2022 04.07 a 
02.08.2022 daf/cl/gtran

adelmo antonio da rosa 3265293 /1 01.06.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 dti/cds

adelson Marques de souza 57176050/2 01.02.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dHcrv/crv/reNavaM
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adriane sadalla aquino 55588495/1 02.05.2020/2021
01.07 a 

30.07.2022
 

dto/coft

adriano da conceição siqueira Pinto 80845541/1 01.02.2021/2022 18.07 a 
16.08.2022 dto/coft/Goftc

alan Nascimento valente 55588464/1 02.05.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dhcrv/gpav

alessandra Magalhães Bezerra 57191844 /1 03.01.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 Projur/penalidades

aline Michelle Martins de souza 
Pinheiro 54185238 /2 31.01.2021/2022 04.07 a 

02.08.2022 daf/cgp/gdp

almir antonio Gatti da rocha 3262090 /1 05.07.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 dagf/cim

amiraldo corrêa seabra Júnior 54194721/2 02.05.2021/2022 06.07 a 
04.08.2022 daf/cl/gtran

ana Paula amorim de carvalho 57190682/1 01.11.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 cNcir

ana Paula Gomes dos reis 55586837/2 01.02.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dhcrv/chc

andré rivelino Panato 5884888 /2 10.01.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 Projur/penalidades

andréa fernanda Barbosa da silva 57194764 /5 07.05.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 daf

Ângela do socorro coutinho Monteiro 57193225 /1 01.02.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 daf/cgp/gdp

angela Maria Baia da silva 5473829 /3 30.04.2021/2022 01.07 a 
30.07.2022 daf/cgof/gef

anna andréa Muller tadaiesky 57194726/1 18.02.2020/2021 06.07 a 
04.08.2022 dHcrv/crv/Garv

antonio augusto andrade dos santos 80845517/1 01.02.2021/2022 01.07 a 
30.07.2022 dhcrv/chc

antonio do carmo Braga filho 57192792/1 28.01.2021/2022 15.07 a 
13.08.2022 daf/ciM

antonio Henrique franco ferreira 3263452/1 10.09.2020/2021 05.07 a 
03.08.2022 dhcrv/chc/grtp

antonio José andrade Bezerra 5951103 /1 04.10.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 coft/gprvc

arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1 04.03.2021/2022 15.07 a 
13.08.2022 daf/cl/gtran

carlo Giorgio Jassé toppino 54190299/2 31.12.2019/2020 01.07 a 
30.07.2022 ProJUr

carlos Jorge da silva ramos 3262642 /1 13.07.2021/2022 18.07 a 
16.08.2022 daf/cl/gp

carlos oscar Macedo Guimarães 57196213 /1 05.05.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 licença classista

carmen sílvia dias Jatene 55586760 /2 02.04.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 daf/cgp/gbas

cesar Brasil cordeiro Monteiro 5423260/7 07.07.2021/2022 11.07 a 
09.08.2022 dHcrv/GPav

cícero reis souza 80845524/1 01.02.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 daf/coM.leilÃo

cid stilianidi Garcia 55587426/2 17.09.2019/2020 04.07 a 
02.08.2022 dto/coft/renainf

cláudio Márcio alves da costa 57175601 /1 13.11.2019/2020 04.07 a 
02.08.2022 dhcrv/chc/getp

cleyton de farias caldas 57176477 /1 09.01.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 daf/cgof/ga

clístenes de alencar ribeiro 5757932 /4 07.05.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 cnp/gplane

cristina Mayara Gomes da silva 5946719 /1 25.02.2021/2022 01.07 a 
30.07.2022 dg/ccclin

daniel Pinto Barros 5094534 /1 19.07.2020/2021 11.07 a 
09.08.2022 dhcrv/chc/getp

davi carvalho lobo 57217164 /1 04.05.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 dhcrv/crv/gviv

edilvandro augusto de almeida Pereira 5946366 /2 20.03.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dHcrv/cHc

edivaldo espindola segtowick 3262421 /1 01.04.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 daf/ciM/GoseNG

ednelson amaral serrão 57200234 /1 08.07.2019/2020 01.07 a 
30.07.2022 dto/coft/Goftc

ellen Monteiro Barros 57232978 /1 23.08.2019/2020 01.07 a 
30.07.2022 dto/coft/Goftc

enoque Jacques rodrigues 57189257/2 30.06.2021/2022 01.07 a 
30.07.2022 daf/cgof/gc

ester do Nascimento de lima 80845472/1 01.02.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dHcrv/MetroPl

eudo Mamede da costa Junior 57212965 /2 03.05.2021/2022 01.07 a 
30.07.2022 dto/coft/Goftc

fábio Máximo da silva 57211773 /2 08.06.2020/2021 09.07 a 
07.08.2022 dto/coft/Goftc

fabrício franco santos 80845613 /1 01.02.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dhcrv

fabrício José Pantoja ferreira 57200278 /1 21.07.2021/2022 21.07 a 
19.08.2022 dto/coft/Goftc

francisco carlos fonseca Maia 3262740 /1 09.06.2021/2022 01.07 a 
30.07.2022 daf/cgof/gef

francisco de assis da silva almeida 57176332 /1 15.01.2020/2021 18.07 a 
16.08.2022 daf/cl/gp

francisco ribeiro Machado 3261913/1 01.10.2017/2018 15.07 a 
13.08.2022 dHcrv/crv

Gabriella Montenegro cardoso 57190646/1 01.11.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 dto/cet

Geórgia oliari toso 80845450 /1 01.02.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 corregedoria

Gilselena de albuquerque ellery frota 57175217 /2 31.10.2020/2021 18.07 a 
16.08.2022 Projur/consultivo

Giselle oliveira Uribe rosado 57213563 /2 20.08.2019/2020 01.07 a 
30.07.2022 dto/coft/Goftc

Gleydson Monção araújo 57201966 /1 06.08.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dto/coft/Goftc

Glória Kauffmann 3154602 /1 01.06.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 daf/cgp grmp

iberê santana da silva costa 57197151 /1 27.05.2021/2022 01.07 a 
30.07.2022 daf/com.leilão

ionaldo robson de lima carvalho 3262294 /1 04.07.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 daf/cim

ivaldo rocha de sousa 57216831/1 21.05.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 daf/cl/GtraN

ivan campos Bezerra 3261891/1 01.10.2019/2020 18.07 a 
16.08.2022 dto/cet

ivanna antunes Gurgel 57175607/1 13.11.2020/2021 11.07 a 
09.08.2022 dto/ced/GePtraN

izaura valadares de souza 57211114 /2 31.05.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dto/coft/Goftc

Jaimison Moreira da silva 57175909 /1 15.12.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 dhcrv/chc/getp

Janaína dutra Barros 57175602/1 13.11.2020/2021 18.07 a 
16.08.2022 ProJUr

Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2 04.05.2021/2022 01.07 a 
30.07.2022 dto/coft/Goftc

João Batista figueiredo veiga 57196686 /1 20.05.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dto/ced/gieduc

João Batista Maia Melo 80845609 /1 01.02.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 dhcrv/chc/gccfc

João luiz dias albuquerque 57196791/1 23.05.2021/2022 04.07 a 
04.08.2022 daf/ciM

João siqueira Novaes Junior 55587577 /1 01.03.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dti/cds

Jorge Mendes de araújo 57200475 /1 28.07.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dhcrv/crv/gviv

Karla Kely acácio costa de sousa 57176549 /1 08.01.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dhcrv/chc

Keilla sonnaly diniz da costa 57175960 /1 11.12.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 daf/cgp/grmp

Kelly christine Mota Pereira Mattos 57173516 /2 18.03.2021/2022 11.07 a 
09.08.2022 daf/cl/gamm

Kleber Bezerra salim 57175749 /1 01.12.2019/2020 04.07 a 
02.08.2022 cnp/gaestran

lédia valéria ferreira Nunes vitorino 57194021 /1 18.02.2021/2022 11.07 a 
09.08.2022 corregedoria

leonardo araújo da costa 80845441/1 01.02.2021/2022 10.07 a 
08.08.2022 dto/coft

leonardo augusto Uchoa das Neves 55589451/4 18.03.2021/2022 18.07 a 
16.08.2022 dti/cst

lissandra cecília Martins erero 57194914 /1 10.03.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 corregedoria



diário oficial Nº 35.002   63Quinta-feira, 09 DE JUNHO DE 2022

lívia Mariha valéria souza da silva 57200240 /1 10.07.2021/2022 11.07 a 
09.08.2022 corregedoria

luís de Jesus lobato da cunha 57198064 /1 20.06.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 daf/cim

luís torreão Martins da costa Neto 2010143 /1 16.03.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 daf/cl/gcom

luisa lobato da silva 57198055 /1 18.06.2020/2021 11.07 a 
09.08.2022 daf/cim

luiz augusto dos santos Gomes 3266834/1 21.06.2018/2019 01.07 a 
30.07.2022 dHcrv/crv/Gviv

luiz carlos Balieiro Pereira 5853192 /2 01.02.2021/2022 11.07 a 
09.08.2022 daf/cl/gamm

luiz Gustavo dias ferreira 57176325 /1 15.01.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 cNcir

Marcelo anderson luz da silva 57190694/1 01.11.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 dHcrv/cHc/GetP

Marcelo tavares sidrim 6403748 /1 14.06.2021/2022 18.07 a 
16.08.2022 corregedoria

Marcia amaral da silva 303895 /1 03.04.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dto/coft/renainf

Márcia Helena de Queiroz Nascimento 57193995 /1 18.02.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dto

Márcio alves damasceno 57201768/1 14.07.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 dHcrv/crv/Gviv

Márcio andré Monteiro Gaia 80845643 /1 01.02.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 Projur/contencioso

Márcio edmar Girard figueiredo 57196370 /1 28.04.2020/2021 12.07 a 
10.08.2022 dti/cst/infra

Marcus vinícius ramillo filho 5945733/3 03.09.2019/2020 01.07 a 
30.07.2022 daf/ciM

Maria angélica lima da rocha 3261930 /1 17.06.2021/2022 15.07 a 
13.08.2022 cnp/gaestran

Maria auxiliadora freitas da costa 
da rosa 3264017 /1 17.06.2020/2021 04.07 a 

02.08.2022 daf/cdiNf/GB

Maria de Belém Pantoja dias Gomes 3266133/1 09.07.2020/2021 11.07 a 
09.08.2022 cNcir

Maria de Nazaré rocha rodrigues 
dutra 55587593 /1 01.02.2021/2022 11.07 a 

09.08.2022 dHcrv/cHc

Maria do amparo Martins dos reis 57196675 /1 19.05.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dto

Maria elizabete Garcia Gonçalves 3263444 /1 01.08.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 projur

Maria regina Boução da silva 3220184 /1 08.04.2021/2022 18.07 a 
16.08.2022 daf/cgP

Maria veronilde Borges da silva 57196227 /1 05.05.2021/2022 18.07 a 
16.08.2022 dhcrv/crv/garv

Marina Botelho Jaime 57176566 /1 02.01.2021/2022 14.07 a 
12.08.2022 corregedoria

Matheus sarmento Nunes 54197329 /2 10.06.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dhcrv/chc/gcdhc

Mauricélia silva rodrigues carvalho 54196945 /3 15.01.2021/2022 11.07 a 
09.08.2022 cnp/gplane

Mauro clovis Gomes da silva 57227318 /1 27.04.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dto/coft/Goftc

Mauro Marcelo Marques carvalho 80845446 /1 01.02.2021/2022 18.07 a 
16.08.2022 dti/cds

Michelle de oliveira Borges 54188997 /2 01.10.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 cnp/gaestran

Naum Bastos de souza santos 57227682 /1 03.05.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dto/coft/Goftc

Neidson de andrade santos 57191834 /1 03.12.2020/2021 11.07 a 
09.08.2022 dhcrv

Nilson levi oliveira do rosário 80845592 /1 01.02.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 daf/cgp/gdp

Nivia Guedes Gorayeb 57195550 /2 03.05.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dto/coft/Goftc

orivaldo castro dos santos 3262057/1 10.04.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dto/cet

otacilio vale de aquino 57229560 /1 21.05.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 daf/cl/gtran

ozinaldo do Nascimento azulay 3266249 /1 30.07.2020/2021 11.07 a 
09.08.2022 daf/cl/gamm

Patrícia de fátima cotta lanhellas 
trindade 80845560 /1 01.02.2021/2022 04.07a 02.08.2022 Projur/penalidades

Patrícia regina leotty da cunha 5815622 /4 30.09.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dg/cpl

Petronius de Jesus f. da cruz 54191564 
/2_ 03.07.2021/2022 03.07 a 

01.08.2022 dto/coft/Goftc

Poliane da silva Brasil 80845374 /1 15.01.2021/2022 18.07 a 
16.08.2022 daf/cl/gp

raimundo euclides de carvalho 3262219 /1 21.06.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dto/cet

renata Pinto dias da silva 57201991 /1 25.08.2019/2020 04.07 a 
02.08.2022 dhcrv/crv/gviv

rita de cássia Moreira de M. Pompeu 57205875 /1 06.10.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dto/coft/Goftc

rodrigo Gondim serra 55588457/1 08.05.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 coNteNcioso

rodrigo Moraes vieira 57195536 /1 26.03.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dhcrv/chc/grtp

rosa Maria freitas ferreira 57176560 /1 02.01.2021/2022 11.07 a 
09.08.2022 dhcrv

rosa Maria silva dos anjos 3264203/1 19.08.2019/2020 04.07 a 
02.08.2022 dHcrv/crv

roseane de fátima cardoso damaso 57200357 /1 21.07.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dto/coft/Goftc

roselya lima de amorim 3266354 /1 30.07.2020/2021 18.07 a 
15.08.2022 cnp/gplane

rosiene Pantoja de Queiroz 57197747 /1 17.06.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 daf/cdiNf/GB

samantha siqueira Bayde cardoso 57176564 /1 04.01.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 dhcrv/chc/renach

sérgio antonio lima Barros 57196682 /1 19.05.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 daf/ciM/GoseNG

sérgio da silva santos 54189495 /2 31.01.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 dhcrv/crv/gviv

sheila de Nazare resque rosa 57173541 /2 30.04.2021/2022 16.07 a 
14.08.2022 daf/cgof/gef

silvana olimpia de souza 57194131 /1 18.02.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dhcrv/chc

silvia Margareth freire farias 55589015/1 05.06.2021/2022 01.07 a 
30.07.2022 ProJUr/coNsUltivo

sílvio serrão Mourão 80845379 /1 15.01.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 daf/ciM/GoseNG

soraiatarcilania da costa lopes 57196233/1 05.05.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 dti/cds

tânia do socorro souza Mendes 3263860 /1 16.06.2021/2022 18.07 a 
16.08.2022 dhcrv

thiego da conceição Galvão 57227960/1 03.05.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dHcrv/crv/Gviv

tito felix de oliveira 5779510/2 01.02.2021/2022 27.07 a 
25.08.2022 dti/cds

vagner Nogueira silva 57198066/1 20.06.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 dti/cds

valdemir Paulo de oliveira 3263410 /1 01.07.2021/2022 01.07 a 
30.07.2022 daf/cgof/gc

valdinei Miranda de Jesus 80845485 /1 01.02.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 daf/ciM/GoseNG

viviane francilino santos corrêa 54189131 /2 08.05.2021/2022 11.07 a 
09.08.2022 dhcrv/crv/garv

Waldir de azevedo repolho 54194159/2 15.01.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dHcrv/cHc

Waldir dircelo P. coelho 54196756 /3 08.04.2020/2021 01.07 a 
30.07.2022 dto/coft/Goftc

Waldir fernando accarino Grobério 5169593 /3 07.08.2019/2020 15.07 a 
13.08.2022 dto/coft/Goftc

Werlen costa lobato 80845586/1 01.02.2021/2022 04.07 a 
02.08.2022 dHcrv/GPav

Zaira cecília diniz rodrigues 57173832/2 13.08.2020/2021 04.07 a 
02.08.2022 ProJUr/coNsUltivo

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
(republicado por incorreção no doe N°34.994, de 03/06/2022)

Protocolo: 811396
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

eXtrato de coNtrataÇÃo teMPorÁrio
autorizado pelo Processo Pae nº 2021/1378099 (seq. 21 e 28). 
órgão: secretaria de estado de adMiNistracÃo PeNiteNciária.
Modalidade de adMissÃo: teMPorário
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: rodriGo afoNso aMaZaNas de MeNeZes
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: YasMiN tYeMi taNaKa MaGalHÃes
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: aMaNda MoNteiro costa
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: JoÃo vitor dos saNtos  silva 
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: Maria claUdia alves MassoUd
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: taMires GaBrielli dias MesQUita
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: edUarda larissa frota correa
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: elaiNe cristiNa reis Moreira de soUsa
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: Marcio valÉrio GoMes do NasciMeNto
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: HeleN cristiNa MeNdes  NeGrÃo
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: PaUlo de tarso corrÊa da silva filHo
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: ÉriKa PaUla dos reis BecHara
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: JorGe lUiZ silva de oliveira
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo de iNforMática
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: JacileNe aBreU corrÊa
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: lUciaNe dos reis cardoso
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: aNa JÚlia aMaral Modesto  laUriNdo
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: flávio GoNÇalves aMador
cargo do servidor: assisteNte de iNforMática
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: dioNildo aNdrade de assUNÇÃo
cargo do servidor: eletricista
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: roBsoN oUvidio saNtos saNtaNa 
cargo do servidor: aUXiliar oPeracioNal
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: GeovaNe da costa silva
cargo do servidor: aUXiliar oPeracioNal
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: ferNaNdo ferNaNdes QUaresMa 
cargo do servidor: aUXiliar oPeracioNal
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: HeNriQUe KeNtaro iWaNaGa dos saNtos 
cargo do servidor: assisteNte de iNforMática
data de admissão: 08 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: aleXaNdre saNtaNa Pereira
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo de iNforMática
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: JUliaNa UliaNa BUlcÃo
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo de iNfraestrUtUra
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: edervaNi PiMeNta de oliveira JUNHo
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo de iNforMática
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: lUcas rodriGUes costa
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo de iNfraestrUtUra
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: lUcas WaGNer araÚJo da silva

cargo do servidor: assisteNte de iNforMática
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: HYreNo YUssef MUrissetGarcia
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo de iNforMática
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: seBastiÃo loBato de soUsa
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo de iNfraestrUtUra
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: viNiciUs alcoforado NUNes MartiNs
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo de iNfraestrUtUra
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: arlisoN Pereira ferreira 
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo PeNiteNciária
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: artHUr araÚJo corrÊa
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo de iNforMática
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: MilKa dos saNtos iGleZias
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo PeNiteNciária
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: aNa laUra Pereira de Melo dias
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo de iNfraestrUtUra
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: rafaela Pereira da crUZ
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo PeNiteNciária
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: aMaNda PalMeriM dos saNtos
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo PeNiteNciária
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: caMila rodriGUes loBato
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo PeNiteNciária
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: eriKa NaZarÉ cHaGas da silva Moraes
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo PeNiteNciária
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: JoÃo aleXaNdre saloMÃo NoroNHa
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo de iNfraestrUtUra
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: aNa Marta Berredo reis NoGUeira BoassalY
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo PeNiteNciária
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: saraH liliaNe loPes dos saNtos
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo PÚBlica
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: Maria edUarda MiraNda rodriGUes
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: JeffersoN Pereira liBório
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo PÚBlica
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: Pedro HeNriQUe alBUQUerQUe de MoUra BarBosa
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: GaBriela de fátiMa araÚJo da silva BorGes
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: Natália do socorro de soUZa Portal
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: lUis GUstavo GoMes sales
cargo do servidor: tÉcNico eM GestÃo PÚBlica
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: caio Maia alMeida
cargo do servidor: assisteNte de iNforMática
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: letÍcia caroliNe Balieiro cardoso
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
 data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: soraYa do socorro de MiraNda PadilHa
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo
data de admissão: 09 /06/2022 término vínculo: 31/12/2022
Nome do servidor: deBora assUNÇÃo Barros
cargo do servidor: assisteNte adMiNistrativo

Protocolo: 811536

Portaria
.

Portaria Nº 0732/2022-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 
6796/2022-cGP/seaP, objetivando apurar denúncia de agressão física e 
verbal entre servidoras, no dia 04/02/2022, conforme ofício interno nº 
71/2021-crci/seaP, datado de 07/02/2022 e termos de denúncia sob 
os números 005/2022, datado de 07/02/2022 e 008/2022, datado de 
09/02/2022;
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arquivamento do presente feito, haja vista 
a ausência de autoria e materialidade, uma vez que não foi comprovada a 
existência de nexo causa;
resolve:
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art. 1º - NÃo acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar a iNstaU-
raÇÃo de siNdicÂNcia adMiNsitrativa disciPliNar em desfavor das 
servidoras K.l.f. (M.f.: 5924071) e a.c.s.s. (M.f.: 5909880), objetivando 
apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional por suposta dis-
cussão envolvendo agressão física. o servidor incorreu, em tese, nos art. 
177, ii, vi, art. 178, Xi c/c art. 189, caput, da lei estadual nº 5.810/1994-
rJU/seaP.
art. 2º - eNcaMiNHar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Por-
taria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811142
Portaria Nº 0731/2022-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 
6814/2022-cGP/seaP, objetivando apurar denúncia datada de 11/05/2021, 
acerca de suposta transgressão disciplinar por servidor da seaP, lotado no 
ctraNs/seaP, impedido de exercer a advocacia, conforme denúncia enca-
minhada via Pae nº 2021/502786, datado de 11/05/2021;
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de sindicância administrativa disciplinar em 
face do servidor J.s.s. (M.f.: 57210025), objetivando apurar a responsa-
bilidade administrativa e/ou funcional por suposto exercício indevido da 
advocacia, conforme preceitua a lei nº 8.906/94, art. 30, i. sendo falta 
grave, com fulcro no art. 177, vi, art. 178, iii c/c art. 189, caput, da lei 
estadual nº 5.810/1994-rJU/seaP.
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar a iNstaUraÇÃo 
de siNdicÂNcia adMiNsitrativa disciPliNar em desfavor do servi-
dor J.s.s. (M.f.: 57210025), objetivando apurar a responsabilidade ad-
ministrativa e/ou funcional por suposto exercício indevido da advocacia, 
conforme preceitua a lei nº 8.906/94, art. 30, i. o servidor incorreu, em 
tese, nos art. 177, vi, art. 178, iii c/c art. 189, caput, da lei estadual nº 
5.810/1994-rJU/seaP.
art. 2º - eNcaMiNHar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Por-
taria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
art. 3º - oficiar à ordem dos advogados do Brasil, secção Pará, acerca 
do fato ensejo deste, para conhecimento e providências.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811144
Portaria Nº 0789/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 08 de junho de 2022.
coNsideraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
Nº 6987/2022-cGP/seaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor a.c.P. (M.f.: 5936497), Policial Penal, referente 
à suposta agressão física em desfavor do interno saMUel fUrtado Ba-
tista (iNfoPeN 23677), custodiado na cadeia Pública para Jovens e adul-
tos-cPJa. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, inciso vi c/c art. 189, 
caput, art. 190, vii da lei estadual nº 5.810/1994-rJU, conforme decisão 
da sindicância administrativa investigativa nº 6432/2021-cGP/seaP/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta por rodriGo costa PiNHeiro 
de soUsa (M.f.: 54196889)–Presidente; eltoN da costa ferreira 
(M.f.: 57202521)– Membro; JaYMersoN carlos Pereira MarQUes, 
(M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da Portaria Nº 420/2014 – cGP/seaP.
art. 6º- comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento e à comissão de estágio Probatório.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811135
Portaria Nº 0729/2022-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 
6402/2021-cGP/seaP, objetivando investigar denúncia de suposto uso de 
armas particulares dentro da cadeia Pública de Parauapebas, conforme 
denúncias encaminhadas, via e-mail, nos dias 17/09/2021 e 30/09/2021;
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de sindicância administrativa disciplinar em 
face do servidor l.c.t.s. (M.f.: 5934499), agente penitenciário, objetivan-
do apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, ao suposta-

mente, entrar na cadeia Pública de Parauapebas em posse de uma arma 
particular, ainda que, desmuniciada, com fulcro nos arts. 177, vi c/c 189, 
caput, todos da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar a iNstaUraÇÃo 
de siNdicÂNcia adMiNsitrativa disciPliNar em desfavor do servidor 
l.c.t.s. (M.f.: 5934499), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ou funcional, ao supostamente, entrar na cadeia Pública de Pa-
rauapebas em posse de uma arma particular, ainda que, desmuniciada. o 
servidor incorreu, em tese, nos arts. 177, vi c/c 189, caput, todos da lei 
estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º - encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811146
Portaria Nº 0727/2022-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 
6734/2022-cGP/seaP, objetivando apurar o suposto extravio de dois car-
regadores de pistola .40, pt 940, nº aca481979, com 20 munições cBc, 
calibre 40, seW expo 155Gr. BoNded, lote de fabricação 0023, lote do 
estojo dZW97, conforme Boletim de ocorrência, datado de 17/12/2021, 
encaminhado através do ofício nº 1769/2021-crf, datado de 30/12/2021, 
Pae nº 2021/1488676;
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela instauração de sindicância administrativa disciplinar 
em face do servidor s.s.f. (M.f.: 5950162), objetivando apurar a respon-
sabilidade administrativa e/ou funcional referente à suposta omissão na 
preservação de bem público, sendo dois carregadores de pistola .40, nº 
aca481979, com 20 munições cBc, com fulcro no art. 177, inciso vi c/c 
art. 178, Xiv, art. 189, caput, da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar a iNstaUraÇÃo 
de siNdicÂNcia adMiNsitrativa disciPliNar em desfavor do servi-
dor s.s.f. (M.f.: 5950162), policial penal, objetivando apurar a respon-
sabilidade administrativa e/ou funcional referente à suposta omissão na 
preservação de bem público, sendo dois carregadores de pistola .40, nº 
aca481979, com 20 munições cBc. o servidor incorreu, em tese, art. 177, 
inciso vi c/c art. 178, Xiv, art. 189, caput, da lei estadual nº 5.810/1994-
rJU/Pa;
art. 2º - encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811158
Portaria Nº 0728/2022-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 
6545/2021-cGP/seaP, objetivando apurar suposto disparo acidental, na 
cadeia Pública de Parauapebas-cPP, no dia 19/10/2021, conforme ofício 
interno nº 1843/2021-cPP/seaP, datado de 20/10/2021;
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de sindicância administrativa disciplinar em 
face da servidora c.s.s. (M.f.: 5950093), policial penal, objetivando apu-
rar a responsabilidade administrativa e/ou funcional referente ao suposto 
disparo acidental de arma de fogo, na cadeia Pública de Parauapebas-cPP, 
dentro do bloco carcerário, por infração aos arts. 5º, v c/c art. 7º e art. 
14, parágrafo 1º, 1, da Portaria Nº 576/2021-GaB/seaP/Pa, no art. 177, 
inciso vi, art. 189, caput, da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar a iNstaUraÇÃo 
de siNdicÂNcia adMiNsitrativa disciPliNar em desfavor do servidor 
c.s.s. (M.f.: 5950093), policial penal, objetivando apurar a responsabili-
dade administrativa e/ou funcional referente ao suposto disparo acidental 
de arma de fogo, na cadeia Pública de Parauapebas-cPP, dentro do bloco 
carcerário. a servidora incorreu, em tese, arts. 5º, v c/c art. 7º e art. 14, 
parágrafo 1º, 1, da Portaria Nº 576/2021-GaB/seaP/Pa, e no art. 177, 
inciso vi, art. 189, caput, da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º - encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811153
Portaria Nº 0730/2022-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 
6381/2021-cGP/seaP, objetivando apurar suposta irregularidade nas fre-
quências e no recebimento de vencimentos dos meses de Maio e Junho 
de 2021, por servidor lotado na cadeia Pública de Parauapebas, conforme 
ofício nº 2021/275-MP/4º PJP, datado de 01/10/2021;
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela instauração de sindicância administrativa disciplinar 



66  diário oficial Nº 35.002 Quinta-feira, 09 DE JUNHO DE 2022

em face do servidor a.M.B. (M.f.: 54181879), objetivando apurar a res-
ponsabilidade administrativa e/ou funcional por suposta denúncia falsa em 
desfavor do diretor da cadeia Pública de Parauapebas- cPP, com fulcro nos 
arts. 177, vi c/c art. 189, caput, da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar a iNstaUraÇÃo 
de siNdicÂNcia adMiNsitrativa disciPliNar objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ou funcional em desfavor do servidor 
a.M.B. (M.f.: 54181879), por suposta denúncia falsa em face do diretor 
da cadeia Pública de Parauapebas-cPP. o servidor incorreu, em tese, nos 
arts. 177, vi c/c art. 189, caput, da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º - encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811150
Portaria Nº 0726/2022-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 
6749/2022-cGP/seaP, objetivando apurar o extravio de materiais pessoais 
pertencentes a presas custodiadas no centro de reeducação feminino - 
crf, conforme ofício interno nº 110/2021-crf/seaP, de 25/01/2021;
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela instauração de sindicância administrativa disciplinar 
em face do servidor H.J.s. (M.f.: 54188720), objetivando apurar a res-
ponsabilidade administrativa e/ou funcional referente ao suposto extravio 
de quantia em dinheiro pertencente à egressa MarGarida Pereira dos 
saNtos, com fulcro no art. 177, inciso vi c/c art. 178, v e XXi, art. 189, 
caput, da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar a iNstaUraÇÃo 
de siNdicÂNcia adMiNsitrativa disciPliNar em desfavor do servidor 
H.J.s. (M.f.: 54188720), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ou funcional referente ao suposto extravio de quantia em dinheiro 
pertencente à egressa MarGarida Pereira dos saNtos. o servidor in-
correu, em tese, art. 177, inciso vi c/c art. 178, v e XXi, art. 189, caput, 
da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º - encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811155
Portaria Nº 0789/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 08 de junho de 2022.
coNsideraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
Nº 6987/2022-cGP/seaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor a.c.P. (M.f.: 5936497), Policial Penal, referente 
à suposta agressão física em desfavor do interno saMUel fUrtado Ba-
tista (iNfoPeN 23677), custodiado na cadeia Pública para Jovens e adul-
tos-cPJa. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, inciso vi c/c art. 189, 
caput, art. 190, vii da lei estadual nº 5.810/1994-rJU, conforme decisão 
da sindicância administrativa investigativa nº 6432/2021-cGP/seaP/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta por rodriGo costa PiNHeiro 
de soUsa (M.f.: 54196889)–Presidente; eltoN da costa ferreira 
(M.f.: 57202521)– Membro; JaYMersoN carlos Pereira MarQUes, 
(M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da Portaria Nº 420/2014 – cGP/seaP.
art. 6º- comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento e à comissão de estágio Probatório.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811165
Portaria Nº 1096/2022 – 465913 crrsaL
objetivo: escoltar PPl Para eXaMe de tc de crÂNio.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saliNóPolis
destino: BelÉM
servidor (es): 54196811 daNilo Bosco de soUZa NUNes-aG. PeNiteN-
ciário; 5950006 rafael doMiNGUes caJaZeiras-aG. PeNiteNciário; 
54197236 Maria de NaZare calisto NUNes-tÉc. de eNferMaGeM.
Período: 12/04/2022 – diária (s): 01 uma)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 811216

Portaria Nº 0790/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022. 
coNsideraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - deterMiNar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
Nº 6988/2022-cGP/seaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor M.i.l.f.J. (M.f.: 5935162), agente penitenci-
ário, referente à suposta ameaça utilizando arma de fogo à motorista de 
aplicativo e por violência doméstica em desfavor da sua ex-companheira 
e.G.f.s. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, inciso vi c/c  art. 190, iv 
da lei estadual nº 5.810/1994-rJU.
art. 2º – coNstitUir comissão composta por vitor raMos edUar-
do (M.f.: 5902749)––Presidente; eltoN da costa ferreira (M.f.: 
57202521)– Membro; JaYMersoN carlos Pereira MarQUes, (M.f.: 
57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliBerar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito.
art. 4º – deterMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento e à comissão de estágio Probatório.
art. 6º - oficiar à decrif acerca dos fatos e presente instauração.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811181
Portaria Nº 0787/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022 
coNsideraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - deterMiNar a instauração de sindicância administrati-
va disciplinar Nº 6985/2022-cGP/seaP, em desfavor do servidor 
J.s.s.(M.f.:57210025), motorista, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e/ou funcional por suposto exercício indevido da advocacia, 
conforme preceitua a lei nº 8.906/94, art. 30, i. o servidor, incorreu, em 
tese,  nos art. 177, vi, art. 178, iii c/c art. 189, caput, da lei estadual 
nº 5.810/1994-rJU/seaP, conforme decisão da sindicância administrativa 
investigativa nº 6814/2022.
art. 2º – coNstitUir comissão composta pelos servidores rodriGo 
costa PiNHeiro de soUsa (M.f.: 54196889)–Presidente; eltoN da 
costa ferreira (M.f.: 57202521)– Membro; JaYMersoN carlos Pe-
reira MarQUes, (M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as inves-
tigações.
art. 3º – deliBerar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito.
art. 4º – deterMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811188
Portaria Nº 0786/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022
coNsideraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disciplinar 
Nº 6984/2022-cGP/seaP, em desfavor do servidor em desfavor do servi-
dor l.c.t.s. (M.f.: 5934499), agente penitenciário, objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ou funcional, ao supostamente, entrar 
na cadeia Pública de Parauapebas-cPP, em posse de uma arma particular, 
ainda que, desmuniciada. o servidor incorreu, em tese, nos arts. 177, vi 
c/c 189, caput, todos da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa, conforme 
sindicância administrativa investigativa nº 6402/2021.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores vitor raMos 
edUardo, (M.f.: 5902749)–Presidente; eltoN da costa ferreira 
(M.f.: 57202521)– Membro; JaYMersoN carlos Pereira MarQUes, 
(M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
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tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811190
Portaria Nº 0785/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022. 
coNsideraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disciplinar 
Nº 6983/2022-cGP/seaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional em desfavor do servidor a.M.B. (M.f.: 54181879), por su-
posta denúncia falsa em face do diretor da cadeia Pública de Parauapebas-
cPP. o servidor incorreu, em tese, nos arts. 177, vi c/c art. 189, caput, 
da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa, conforme decisão da sindicância 
administrativa investigativa nº 6381/2021.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores BrUNo costa 
PiNHeiro de soUsa, (M.f.: 55585599)–Presidente; eltoN da costa 
ferreira (M.f.: 57202521)– Membro; JaYMersoN carlos Pereira 
MarQUes, (M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811192
Portaria Nº 0783/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022. 
coNsideraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disci-
plinar Nº 6981/2022-cGP/seaP, em desfavor do servidor H.J.s. (M.f.: 
54188720), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou 
funcional referente ao suposto extravio de quantia em dinheiro perten-
cente à egressa MarGarida Pereira dos saNtos (iNfoPeN 218495). 
o servidor incorreu, em tese, art. 177, inciso vi c/c art. 178, v e XXi, art. 
189, caput, da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo cos-
ta PiNHeiro de soUsa (M.f.: 54196889)–Presidente; eltoN da cos-
ta ferreira (M.f.: 57202521)– Membro; JaYMersoN carlos Pereira 
MarQUes, (M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional e à caeP.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811196
Portaria Nº 0782/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
coNsideraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disciplinar 
Nº 6980/2022-cGP/seaP, em desfavor do servidor s.s.f. (M.f.: 5950162), 
policial penal, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou 
funcional referente à suposta omissão na preservação de bem público, sen-
do dois carregadores de pistola .40, nº aca481979, com 20 munições cBc. 
o servidor incorreu, em tese, art. 177, inciso vi c/c art. 178, Xiv, art. 189, 
caput, da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo cos-
ta PiNHeiro de soUsa (M.f.: 54196889)–Presidente; eltoN da cos-
ta ferreira (M.f.: 57202521)– Membro; JaYMersoN carlos Pereira 
MarQUes, (M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-

siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional e à caeP.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811198
Portaria Nº 0784/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
coNsideraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disci-
plinar Nº 6982/2022-cGP/seaP, em desfavor da servidora c.s.s. (M.f.: 
5950093), policial penal, objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ou funcional referente ao suposto disparo acidental de arma de 
fogo, na cadeia Pública de Parauapebas-cPP, dentro do bloco carcerário. a 
servidora incorreu, em tese, arts. 5º, v c/c art. 7º e art. 14, parágrafo 1º, 
1, da Portaria Nº 576/2021-GaB/seaP/Pa, e no art. 177, inciso vi, art. 
189, caput, da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa, conforme decisão da 
sindicância administrativa investigativa nº 6545/2021.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores vitor raMos 
edUardo, (M.f. 5902749)–Presidente; eltoN da costa ferreira (M.f.: 
57202521)– Membro; JaYMersoN carlos Pereira MarQUes, (M.f.: 
57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento e à caeP.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811193
Portaria Nº 0777/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 08 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 - eXclUir da Portaria Nº 0772/2022, de 06/06/2022, publicada 
no d.o.e. nº 35.000, de 08/06/2022, a sindicância administrativa investi-
gativa nº 6888/2022-cGP/seaP.
art. 2º - desiGNar o servidor vitor raMos edUardo, funcional: 
5902749; como membro de comissão nas sindicâncias administrativas 
investigativas nº 6888/2022-cGP/seaP, em sUBstitUiÇÃo à servidora 
eliZaBetH MalcHer vilHeNa, funcional: 5464285.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 811202
Portaria Nº 0788/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
coNsideraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disci-
plinar Nº 6986/2022-cGP/seaP, em desfavor das servidoras K.l.f. (M.f.: 
5924071) e a.c.s.s. (M.f.: 5909880), agentes penitenciários, objetivando 
apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional por suposta dis-
cussão entre elas, envolvendo agressão física. as servidoras incorrem, em 
tese,  nos art. 177, ii, vi, art. 178, Xi  c/c art. 189, caput, da lei estadual 
nº 5.810/1994-rJU/seaP, conforme sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6796/2022.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores vitor raMos 
edUardo, (M.f.: 5902749)–Presidente; eltoN da costa ferreira 
(M.f.: 57202521)– Membro; JaYMersoN carlos Pereira MarQUes, 
(M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
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art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 811186

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1668/22/dGP/seaP, 
Belém, 08 de junho de 2022.
desiGNar o servidor vitor raMos edUardo, Matrícula nº. 5902749, 
para responder pela
corregedoria Geral, no período de 01 de julho de 2022 a 15 de julho de 
2022, em substituição do titular
reNato NUNes valle, Matrícula nº. 57174288, que estará de férias re-
siduais.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811505

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 183/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
o secretário de estado de administração Penitenciária do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNsideraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
resolve:
art. 1º - designar o servidor andre luis Pires Margalho - Matrícula funcio-
nal nº 5954045 como fiscal titular e a servidora Izabel Magalhaes Porpino 
Cunha - Matrícula Funcional nº 6403743, como fiscal suplente do Contrato 
administrativo nº 079/2022/seaP – Processo N° 2021/1154736, celebra-
do entre a empresa sYNerGYe tecNoloGia da iNforMacao ltda e 
a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciaria – seaP, 
cujo objetivo é o contratação de empresa especializada em locaÇÃo de 
disPositivos de MoNitoraMeNto eletrÔNico de Pessoas coM 
PrestaÇÃo de serviÇos por intermédio de solução composta por: equi-
pamentos (hardware/firmware), softwares, dispositivos eletrônicos, mobi-
liário, comunicação de dados, bem como como licenças, garantia, assistên-
cia, treinamento e suporte técnico.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
saMUelsoN Yoiti iGaKi
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 811058

.

.

errata
.

errata
errata de publicação do doe Nº 34.631, de 08.07.21, Protocolo: 
677610, referente à Portaria Nº 1406/21/dGP/seaP:
onde se lê: no período de 01 de julho de 2021 a 30 de julho de 2021.
Leia-se: no período de 01 de julho de 2021 a 15 de julho de 2021.

Protocolo: 811509
Portaria Nº 1453/2022, publicada no Diário Oficial Nº 34.985 de 27 
de maio de 2022,
oNde se LÊ:
Período: 26/5 a 4/6/2022
Leia-se:
Período: 26/5 a 9/6/2022

Protocolo: 811203
errata da Portaria N° 1525/2022 – dGP/seaP/Pa de 
27/05/2022 de coNcessÃo de GratificaÇÃo de teMPo iNteGral, PU-
Blicada No doe N° 34.987 de 30/05/2022.
onde se lê: conceder ao servidor, Paulo Guilherme Marreiros Benone, 
matrícula funcional n° 57211534/1.
Leia-se: conceder ao servidor, Paulo Guilherme Marreiros Benone, matrí-
cula funcional n° 57211834/1.

Protocolo: 811236

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato: 081/2022
eXercÍcio: 2022
oBJeto: locação de aparelhamento Para eventos diversos, incluindo 
Montagem e desmontagem de Palcos, tendas, fechamento/cerca, sob 
demanda, secretaria de administração Penitenciaria – seap/Pa.
valor total: r$ 83.900,00.

dotaÇÃo orÇaMeNtária: Programa de trabalho 97.101 
03.128.1502.8832/ 03.128.1502.8833/ 03.122.1297.8338 e 
03.421.1500.8799, natureza de despesa 339039, fonte 0101
data da assiNatUra: 08/06/2022
viGÊNcia: 08/06/2022 a 08/06/2023
coNtratado: Brasil sHoW e eveNtos eireli ePP
cNPJ: 04.894.357/0001-11
eNdereÇo: av duque de caxias 529 – centro, Manaus/am, ceP. 69020-140
ordeNador: saMUelsoN Yoiti iGaKi – secretário de estado de admi-
nistração Penitenciária.

Protocolo: 811457

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 077/2019
termo aditivo: 3
data da assinatura: 08/06/2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: alteração de razão social e Prazo de vigência
Justificativa: O Termo Aditivo alterará parcialmente o preâmbulo do con-
trato originário, modificando o nome empresarial da empresa RECICLE 
serviÇos de liMPeZa eireli para recicle serviÇos de liMPeZa 
LTDA, conforme o 21º Ato de Alteração, certificado em registro no dia 
18/03/2022, soB N: 15201791628, bem como, o prazo de vigência será 
prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em 11/06/2022 e 
encerrando em 10/06/2023, a luz dos ditames do art. 57, inciso ii da lei 
nº 8.666/93
Processo: 2019/244933
contrato: 077/2019
exercício: 2022
contratado: recicle serviÇos de liMPeZa ltda
cNPJ: 08.272.547/0001-58
endereço: avenida ricardo Borges, n°. 1498, Galpão a, Pará.
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi - secretário de estado de adminis-
tração Penitenciária

Protocolo: 811488

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 1573/2022
objetivo: realiZar visita tÉcNica Para iNstalaÇÃo do Parlatório 
e video coNfereNcia, seGMeNtaÇÃo do cftv, iNstalaÇÃo da rede 
lóGica e oUtra atividades eM UNidades PeNais.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BelÉM/Nti
destino: altaMira, vitória do XiNGU, tUcUrUi e itaitUBa/Pa
servidor (es): 5898654 – MicHael soUsa de carvalHo – assist. ad-
MiNistrativo; 57192412 – faBio aleXaNdre loBo GUiMarÃes – aUX. 
de iNforMática.
Período: 09 a 31/5/2022 - diária(s): 22 e ½ (vinte duas e meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 811401
Portaria Nº 1583/2022
objetivo: realiZar iNsPeÇÃo carcerária JUNto a UNidades PeNais.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BelÉM/dec
destino: tUcUrUÍ e ParaGoMiNas/Pa
servidor (es): 5947762 – PatrÍcia NaZira aBUcater Wal – diretora.
Período: 1º/6/2022 - diária(s): 1 (uma)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 811402
Portaria Nº 1584/2022
objetivo: realiZar iNsPeÇÃo carcerária JUNto a UNidades PeNais.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BelÉM/dec
destino: aBaetetUBa, MocaJUBa e caMetá/Pa
servidor (es): 5947762 – PatrÍcia NaZira aBUcater Wal – diretora.
Período: 16 a 17/6/2022 - diária(s): 1 e ½ (uma e meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 811405
Portaria Nº 1585/2022
objetivo: realiZar visita tÉcNica eM oBra de UNidade PeNal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BelÉM/dec
destino: sÃo fÉliX do XiNGU/Pa
servidor (es): 5947762 – PatrÍcia NaZira aBUcater Wal – diretora.
Período: 13/6/2022 - diária(s): 1 (uma)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 811408
Portaria Nº 1586/2022
objetivo: realiZar iNsPeÇÃo eM UNidades PeNais .
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BelÉM/saGa
destino: saNtarÉM/Pa
servidor (es): 5092140 – artHUr rodriGUes de Moraes – secretá-
rio adJUNto de adMiNistraÇÃo.
Período: 08 a 09/6/2022 - diária(s): 1 e ½ (uma e meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 811425
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Portaria Nº 1097/2022 – 431971 - crrsaL
objetivo: escoltar PPl eM carater de traNferÊNcia e realiZar eN-
treGa de docUMeNtos MeNsais da UNidade Na sede, GalMoX e GBio.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saliNóPlis
destino: sta. iZaBel do Pará e BelÉM
servidor (es): 5950064 Macelo soUsa carNeiro-aG. PeNiteNciá-
rio; 54196811 daNilo Bosco de soUZa NUNes-aG. PeNiteNciário; 
595596 viNiciUs BarBosa da foNseca-Ger. adMiNistrativo.
Período: 05/04/2022 – diária (s): 1/2 (meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 811218
Portaria Nº 1097/2022 – 431971 - crrsaL
objetivo: escoltar PPl eM carater de traNferÊNcia e realiZar eN-
treGa de docUMeNtos MeNsais da UNidade Na sede, GalMoX e GBio.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saliNóPlis
destino: sta. iZaBel do Pará e BelÉM
servidor (es): 5950064 Macelo soUsa carNeiro-aG. PeNiteNciá-
rio; 54196811 daNilo Bosco de soUZa NUNes-aG. PeNiteNciário; 
595596 viNiciUs BarBosa da foNseca-Ger. adMiNistrativo.
Período: 05/04/2022 – diária (s): 1/2 (meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 811219
Portaria Nº 1506/2022 - crrsaL
objetivo: realiZar iNterveNÇÃo adMiNistrativa e oPeracioNal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saliNóPolis
destino: BraGaNÇa
servidor (es): 5953845 Moises de carvalHo Brito Batista-diretor.
Período: 03 a 19/05/2022 – diária (s): 16 1/2 (dezesseis e meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 811220
Portaria Nº 1505/2022 – 572031 crrsHM
objetivo: escoltar PPl Para aPreseNtar eM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNtarÉM
destino: aleNQUer
servidor (es): aleX saNdro de soUZa GoNÇalves- Policial PeNal; 
5950091 JUliaNa liMa feitosa-Policial PeNal; 5953927 Joel alcaN-
tara da silva-Policial PeNal.
Período: 16 a 17/05/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 811222
Portaria Nº 1307/2022 – 370622 crrta
objetivo: escoltar PPl Para aPreseNtar eM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: toMÉ aÇU
destino: iPiXUNa do Pará
servidor (es): 5943245 faBricio da silva Moreira-aG. PeNiteNciá-
rio; tiaGo freitas da silva-aG. PeNiteNciário; 8400426 Marcos 
aNtoNio oKaBe-Motorista.
Período: 05/04/2022 – diária (s): 01 uma)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 811206
Portaria Nº 1095/2022 – 465857 crrsaL
objetivo: coNdUZir vtr Para realiZar MaNUteNÇÃo PreveNtiva.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saliNóPolis
destino: BelÉM
servidor (es): 57210106 GilsoN GreGório da silva-aG. PeNiteNciário.
Período: 11 a 12/04/2022 – diária (s): 1 ½ (uma e meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 811211

.

.

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 1558/22/dGP/seaP, de 07/06/22
iNterroMPer nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
07/06/22, as férias do servidor BelcHior de JesUs cavalcaNte MacHa-
do, matrícula nº 5909024, concedidas através da Portaria Nº 1396/22/
dGP/seaP, de 16/05/22, publicada no doe nº 34.972, de 17/05/22.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810942
FÉrias residUais
Portaria Nº 1662/22/dGP/seaP, de 08/06/22
coNceder 15 (QUiNZe) dias residuais de fÉrias, ao servidor reNa-
to NUNes valle, Matrícula n.º 57174288, no período de 01/07/22 a 
15/07/22, referente ao exercício de 2021.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811233
Portaria Nº 1545/22/dGP/seaP, de 03/06/22
o diretor de GestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB.seaP, de 
08/06/2021.
resolve: coNceder aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a 
serem gozadas no período conforme informações abaixo:

Nº; NoMe; MatrÍcUla; eXercÍcio; GoZo
1; aBiMael GUiMaraes fiGUeira; 5900742; 2022; 02.07.22 a 31.07.22 
/ 2; adao cleBer da silva tUNeca; 5953873; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 3; adeMar NasciMeNto da cUNHa JUNior; 57191155; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 4; adriaNa cristiNa fraNco de as; 
54188474; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 5; adriaNa da silva saNtaNa; 
57174237; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 6; adriaNa do socorro tei-
Xeira; 5940815; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 7; adriaNo da silva ri-
Beiro; 5934614; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 8; adriaNo riBeiro de 
soUZa; 5936444; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 9; afoNso MaUro saN-
taNa de oliveira; 5396573; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 10; aGeNil-
soN araUJo dos saNtos; 5916413; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 11; 
aGlicio GoMes MaGNo; 57216586; 2022; 02.07.22 a 31.07.22 / 12; 
aiaNa serrao de carvalHo; 54188635; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 
13; aKila dos saNtos oliveira; 5934810; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 
/ 14; alaide costa da coNceiÇÃo; 54188665; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 15; alBerto Jose da silva saNtos; 5954126; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 16; alBerto JUracY Pessoa JUNior; 5952368; 
2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 17; alBiNo celio Pereira aNtUNes; 
5217741; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 18; alderlaN silva de carva-
lHo; 57174598; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 19; alessaNdro alves 
Pereira; 54197081; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 20; alessaNdro fer-
reira Garcia; 5953059; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 21; aleX da silva 
BorGes; 5958717; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 22; aleX Paes raYol 
frias; 5959239; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 23; aleXaNdre iGor 
soUZa MacHado; 5943038; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 24; alfredo 
de JesUs silva; 5919360; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 25; aliNe Brito 
Pereira; 5952451; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 26; aliNe da costa 
reis; 5952980; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 27; aliNe Gisele riBeiro 
de soUsa alMeida; 5898569; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 28; aliNe 
GoMes BeNtes; 5889875; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 29; aliNe Ma-
cHado MoreNo; 5952905; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 30; aliNY ro-
driGUes dos saNtos; 54188632; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 31; al-
Mir serGio da costa de Moraes; 57203828; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 32; alUiZaNdra carvalHo de vascoNcelos; 54187444; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 33; alvaro lUiZ MaGalaes fUrtado; 
5573866; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 34; aMarildo lelis; 5832349; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 35; aMiltoN Barata aleiXo correa; 
5130077; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 36; aMiltoN carlos correa 
cardoso; 5953895; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 37; aNa celia rodri-
GUes das cHaGas; 5306264; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 38; aNa 
cristiNa soUsa dos saNtos; 57201892; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
39; aNa rafaela GoMes de alMeida carvalHo; 54188818; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 40; aNaNiNas da coNceiÇÃo Pessoa; 5936497; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 41; aNara taiNa de JesUs liMa; 5953978; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 42; aNdre silva de oliveira; 42811; 
2021; 11.07.22 a 09.08.22 / 43; aNdrevaldo silva raMos; 57195802; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 44; aNdreZa laYs saNtos MeNdes; 
5953272; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 45; aNdreZa rodriGUes caBral 
crUZ; 57174332; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 46; aNete sUelY silva 
de aNdrade; 57202318; 2022; 04.07.22 a 02.08.22 / 47; aNtoNio car-
los dUarte Pereira; 5941148; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 48; aNto-
Nio carlos ferreira Moreira; 57213376; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 
/ 49; aNtoNio lUis alMeida dos saNtos; 5954196; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 50; aNtoNio serGio lisBoa da silva; 54188597; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 51; aNtoNio vieira dos saNtos; 41548; 2021; 
01.07.22 a 30.07.22 / 52; aNtoNio viriato Moia Gaia; 5898842; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 53; aParecida loPes da silva; 5887909; 2021; 
01.07.22 a 30.07.22 / 54; ariaNe de cassia reis da silva; 57221053; 
2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 55; arilsoN WaNd fUrtado da silva; 
5954215; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 56; arNaldo loPes leal; 
5954219; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 57; artHUr Jose vieira Neto; 
5572533; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 58; aUGUsto cesar Batista fi-
GUeira; 5954229; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 59; BeNildo de soUsa 
liMa; 57200718; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 60; BrUNa de soUsa 
silva iNetH; 57210532; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 61; BrUNa taYaN-
Na NasciMeNto GoNZaGa; 5895276; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 62; 
BrUNo aleX PUGet; 5953263; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 63; caMila 
araUJo Brito; 5921313; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 64; carlos al-
Berto NoGUeira oliveira; 57211804; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 65; 
carlos aUGUsto de soUZa costa; 54188662; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 66; carlos GeorGe dos saNtos Matos; 5725984; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 67; carlos JordaM MarQUes costa; 5952886; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 68; carlos reNaN Xavier GaviNHo; 
5954065; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 69; cassio rodriGo da silva 
araUJo; 5942253; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 70; cesar vital Morei-
ra; 5954079; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 71; cHarles HeltoN Maciel 
de castro; 57192399; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 72; cileNo Mace-
do filHo; 5217750; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 73; ciNtHia da silva 
saNtos de oliveira; 5898646; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 74; claU-
cio do socorro da silva; 57206559; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 75; 
claUdia coNceiÇao de soUZa cardoso; 5416604; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 76; claUdia siMoNe aNselMo de oliveira; 5415667; 2022; 
11.07.22 a 09.08.22 / 77; claUdio cardoso da silva; 3179745; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 78; claUdio JUNior de oliveira ferreira ; 
5710235; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 79; cleBer Marcelo dias PiN-
to; 5931908; 2022; 05.07.22 a 03.08.22 / 80; cleidsoN loBato da 
silva; 5954313; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 81; cleYtoN freire BoN-
fiM; 5953871; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 82; clicia ferNaNda PiNto 
saNtos; 57229094; 2022; 05.07.22 a 03.08.22 / 83; cristiaNe ferrei-
ra saNtos de soUZa; 57192565; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 84; dal-
toN erNaNdeZ filHo; 54191182; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 85; da-
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Niel JUNio saNtos da silva; 5950565; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 86; 
daNiel PoNtes liMa; 5954220; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 87; da-
Nielle Moraes Baia rodriGUes; 5952462; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 
/ 88; daNielle silva soUZa; 5954206; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 89; 
daNielle tolosa Modesto; 5950099; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 90; 
daNieNisse Balieiro de castro; 5952519; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 
/ 91; daNilo PiNHeiro farias; 5954190; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
92; davi ferreira NasciMeNto; 5666112; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
93; deise Maia Bricio Pereira; 5941133; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
94; deise reJaNe silva costa; 5936465; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
95; deivisoN silva da silva; 6403361; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
96; dileUZa das GraÇas Gaia Baia; 5763037; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 97; diNeY riBeiro da silva; 5954343; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 98; doNiZedecK cardoso de MiraNda; 5898642; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 99; doriNaldo lUcas castelo BraNco; 
5664608; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 100; edeN Zacarias da silva 
costa; 5952965; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 101; edGar aUGUsto 
Moraes Matos; 5949716; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 102; ediNa re-
GiNa liMa dos saNtos; 54197091; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 103; 
ediNaldo araUJo da silva; 5942290; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
104; ediNaldo silva de oliveira; 54188753; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 105; ediNeia das GraÇas do eGito costa BeNJaMiN; 
57191171; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 106; edMUNdo rodriGUes 
aZevedo; 5898640; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 107; edNeY MarQUes 
araUJo; 5949927; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 108; edsoN alaN GoN-
Çalves soUZa; 5954098; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 109; edsoN da 
silva oliveira; 5830540; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 110; edsoN 
PortUGal PaNtoJa; 54196413; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 111; edU-
ardo teiXeira Moscoso; 57217126; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 112; 
eleM cristiNa cordovil da silva silva; 8400900; 2022; 02.07.22 a 
31.07.22 / 113; eliaNe NasciMeNto de soUZa; 8400550; 2021; 
01.07.22 a 30.07.22 / 114; elielsoN oliveira PiNHeiro; 5954251; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 115; elieNe cristiNe aNdre coelHo; 
5920689; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 116; elioMar alves de olivei-
ra; 57199882; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 117; elisaBetH vieira sil-
va; 5954277; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 118; elisaNGela Pascoal 
do carMo; 54191053; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 119; eltoN lUis 
dos saNtos silva; 54182146; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 120; elZe 
liliaN BeZerra de Maria(a Partir 14/07); 5879647; 2021; 01.07.22 a 
30.07.22 / 121; erica da silva de soUsa; 57216569; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 122; esMeraldo Jose Brito MoNteiro; 5413990; 2021; 
01.07.22 a 30.07.22 / 123; estevaM BeNassUle da silva saMPaio; 
54196810; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 124; evaldo MeNeZes da sil-
va; 57213706; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 125; evaNdro MartiNs da 
silva; 57176278; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 126; evaNdro Pereira 
de liMa; 7565453; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 127; faBio alMeida 
ferreira; 5957712; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 128; faBio aUGUsto 
saMPaio aNdrade; 5949703; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 129; faBio 
JUNior ferreira dos saNtos; 5954384; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
130; faBio saNtos da silva; 5954383; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
131; faBricia do socorro da silva MoUra; 5954382; 2022; 01.07.22 
a 30.07.22 / 132; feliX aleNcar MariNHo de o Neto; 5954497; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 133; ferNaNda caroliNa Matos ferreira; 
57192403; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 134; ferNaNda cristiNa dos 
Passos loBato; 54196368; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 135; ferNaN-
do aNGelo de carvalHo; 54188816; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 136; 
ferNaNdo coelHo de soUZa; 5913390; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
137; ferNaNdo de alMeida GUiMaraes; 5954397; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 138; fraNciNaldo da silva Mota; 5769663; 2022; 01.07.22 
a 30.07.22 / 139; fraNcisca Maria de araUJo BorGes; 5738970; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 140; fraNcisco de aMoriM GoMes Perei-
ra; 5949691; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 141; fraNcisco de PaUla 
dos saNtos; 5954084; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 142; fraNcisco 
dos saNtos Neto; 5952792; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 143; fraN-
cisco faGNer GoUveia PiNto ; 5954139; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
144; fraNcisco reGiNaldo Pereira dos saNtos; 5931400; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 145; fraNcisco solaNo soares Neto; 
57191671; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 146; fraNcisco Walter de 
araUJo raMos; 5954176; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 147; fraNcisco 
Xavier vascoNcelos ferNaNdes; 57192891; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 148; fredsoN roBerto soUZa PriNtes; 54188624; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 149; Geliva carvalHo de salles; 57194218; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 150; GeMMisoN ferraNte de soUZa; 
5931790; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 151; GercileNe silva da silva; 
5808812; 2022; 06.07.22 a 04.08.22 / 152; GercileY caNdido de Je-
sUs MoUra (a Partir 18/07); 5952590; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 
153; GilBerto leMos da silva JUNior; 57174790; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 154; GilMar de Melo oliveira; 5952809; 2021; 01.07.22 a 
30.07.22 / 155; GilsaNdro Melo dos saNtos; 5954109; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 156; GilsoN GreGorio da silva; 57210106; 
2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 157; GilsoN HeNriQUe cardoso da sil-
va; 5949054; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 158; GiovaNNi Joao acacio 
teiXeira; 6403845; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 159; Gisele de oli-
veira da cUNHa; 5922525; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 160; GlaUBer 
dos saNtos soUsa; 5943249; 2022; 05.07.22 a 03.08.22 / 161; GlaU-
Ber GoMes PiNHeiro; 5954250; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 162; 
GlaYdsoN MacHado ferreira; 5900680; 2022; 02.07.22 a 31.07.22 / 
163; GleidsoN carvalHo lisBoa; 54186668; 2022; 02.07.22 a 
31.07.22 / 164; Grace do socorro reis BorGes de carvalHo; 
54187560; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 165; GreGorio NaZareNo de 
Melo Neto; 57174789; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 166; GUiNaldo 
caMPos viaNa; 5798094; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 167; HeNias Ba-

tista coelHo; 5741661; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 168; HUGo ri-
cardo saNtos da costa; 54197099; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 169; 
iGor feliPe MoNteiro NerY; 57207531; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 
170; isaias teiXeira de castro; 41904; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 
171; isis de Moraes aGUiar; 5952565; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 
172; itaMar rodriGUes Medeiros; 54191417; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 173; JacsoN Barros soBriNHo; 5887429; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 174; JailsoN NaZioZeNo da silva; 54187556; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 175; JailtoN BraZ da silva Melo; 54196830; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 176; JaiMe roNaldo dos reis saNtiaGo; 
5952826; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 177; JaKsileY GoMes Portela; 
5898668; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 178; JaNder da silveira coUto; 
5954030; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 179; JeaNseclei ferreira de 
oliveira; 5953908; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 180; JeffersoN 
adriaNo silva veloso; 97571422; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 181; 
Jessica Brito da silva; 5954597; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 182; 
JoaNa de NaZare da silva soUZa; 5953929; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 
/ 183; JoaNe das GraÇas carvalHo Pereira; 5895672; 2021; 04.07.22 
a 02.08.22 / 184; Joao alvaro WerNecK de soUsa; 54197100; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 185; Joao Bosco aQUiNo Maciel filHo; 
5949870; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 186; Joao Bosco fiel da costa 
NasciMeNto; 2017911; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 187; Joao carMo-
Na leite JUNior; 5931821; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 188; Joao Gaia 
BraGa; 57211466; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 189; Joao MaNoel da 
cUNHa serra Neto; 42684; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 190; Joao 
PaUlo soUZa de oliveira; 57210695; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
191; JoelsoN de JesUs PerdiGao ; 5936475; 2022; 22.07.22 a 
20.08.22 / 192; JoNas liMa oliveira; 5954035; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 193; JoNatas costa de soUZa; 5921536; 2021; 01.07.22 a 
30.07.22 / 194; JorGe ferNaNdo avelar BarBosa; 54196322; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 195; Jose aldeciNo soUsa das cHaGas; 
5825423; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 196; Jose aNGelo Barletta 
cresceNte JUNior; 5912693; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 197; Jose 
aNtoNio PiNHeiro saNtos; 8400674; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 198; 
Jose divaldo viaNa; 5954426; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 199; Jose 
edilsoN fUrtado GoMes; 5949881; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 200; 
Jose evaNdro loBato de castro; 57211913; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 201; Jose lUcas dos saNtos silva; 5950140; 2021; 
01.07.22 a 30.07.22 / 202; Jose Maria araUJo riBeiro; 57210963; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 203; Joseleia caMPos aNdrade; 
57190455; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 204; JosiaNe castelo BraNco 
MoYses; 57213368; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 205; JosiaNe de soU-
sa Melo; 54196507; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 206; JUcicleide ro-
driGUes farias; 57198748; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 207; JUlia 
MaGalHaes de oliveira; 5952487; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 208; 
JUNielsoN costa leMos PortilHo ; 5950063; 2021; 10.07.22 a 
08.08.22 / 209; Kadila roMaNa GoNÇalves reis; 57217237; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 210; Katia do socorro alves tavares; 
5614341; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 211; Katia reGiNa GoNÇalves 
dos saNtos; 54196497; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 212; KelY carva-
lHo vascoNcelos; 54188681; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 213; KleB-
soN da silva seNa; 5947917; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 214; Kleid-
soN roBerto farias MeNdes; 5905090; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
215; KleitoN de oliveira cordovil; 57174253; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 216; laUdicea costa de JesUs; 54197085; 2022; 04.07.22 
a 02.08.22 / 217; laUra aNtoNia afoNso PiNHo MartiNs; 5794781; 
2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 218; laUriMar cassUNde de QUeiroZ; 
57211173; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 219; laUro faro da crUZ; 
5957677; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 220; leila cristiNa cardoso 
loPes; 5808642; 2022; 06.07.22 a 04.08.22 / 221; leila NaZare seNa 
viNeNte de soUsa; 5747813; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 222; leNil-
soN aMaral dos saNtos; 5952825; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 223; 
leoNe aZevedo GaMa da rocHa; 57176663; 2022; 11.07.22 a 09.08.22 
/ 224; liaNdersoNeY araUJo do NasciMeNto; 57220932; 2021; 
01.07.22 a 30.07.22 / 225; liaNe cristiNa da triNdade reis; 
54181906; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 226; liNderleY silva da cos-
ta; 57174568; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 227; liNdovaldo de Melo 
BaNdeira; 5825395; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 228; loilde aUGUsto 
da silva; 5443377; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 229; loUriMar carva-
lHal ferreira; 5739101; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 230; lUcia PaU-
lo; 5827817; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 231; lUciNelia Moraes Ba-
Garrao; 5786967; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 232; lUcivaldo alMei-
da Pereira; 5816378; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 233; lUis carlos 
NoBre soUsa; 6403322; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 234; lUiZ alBer-
to soUsa de fiGUeiredo; 3157083; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 235; 
lUiZ claUdio costa da silva; 5947637; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
236; MailsoN eloi Basilio; 5953846; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 237; 
MailsoN liMeira da silva; 5953876; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 238; 
MaNoel farias rodriGUes; 5924064; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
239; MaNoel Geraldo coelHo BraGa; 54196510; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 240; MaNoel soares MoNteiro; 5953901; 2022; 01.07.22 
a 30.07.22 / 241; MaNUela carNeiro de Moraes; 57173687; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 242; Marcelo da silva fiGUeira; 5947148; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 243; Marcelo lUiZ soUZa; 5266289; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 244; Marcelo PiNto dias; 5953912; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 245; Marcio aUrelio Brito da silva; 57174095; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 246; Marcio aUrelio taPaJos araUJo; 
57211183; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 247; Marcio raMos cordeiro; 
5954287; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 248; Marcos viNiciUs coelHo 
MaGalHaes; 54188800; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 249; Maria aUXi-
liadora de carvalHo; 54196275; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 250; 
Maria aUXiliadora Moraes PiNto; 57224865; 2021; 01.07.22 a 
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30.07.22 / 251; Maria creUsa foNseca de MeNeZes; 57210881; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 252; Maria da PaZ de soUsa MeNdes; 54188734; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 253; Maria do carMo Pereira GoUveia; 
54196806; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 254; Maria do socorro alves 
vaNZeler; 5895697; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 255; Maria edNa dos 
aNJos de alMeida; 5354277; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 256; Maria 
JUdite da silva; 54191021; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 257; Maria 
oNeide de alcaNtara NasciMeNto; 54188809; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 258; Maria tatiaNe da silva caXias; 5954664; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 259; MarlUce dos saNtos ferreira; 54186782; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 260; MaUro Jose MaUes PaiXao; 5755450; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 261; MaYcoN Jose de soUZa GoMes; 
55587573; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 262; MaYKo deivYsoN de liMa 
saNtos; 57189036; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 263; MaYra vaNessa 
costa resQUe de assis; 5946268; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 264; 
MaZaK soUZa de oliveira; 5954435; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 265; 
MoacYr de Medeiros liMa Neto; 5954409; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 
/ 266; Moises rodriGUes de soUZa filHo; 5954437; 2022; 01.07.22 
a 30.07.22 / 267; MoNica Pessoa MacHado; 8400868; 2022; 01.07.22 
a 30.07.22 / 268; MYleNa de NaZare da silva Morais; 5954393; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 269; NadsoN ferNaNdo MartiNs silva; 
5954621; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 270; NaNcY elisaNGela de lU-
cas saNtos; 57174289; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 271; Natalia Be-
Zerra PraZeres; 5952507; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 272; Natalia 
Maria fUrtado MoUZiNHo; 5952423; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 273; 
Natalia PiMeNtel dos reis; 80015487; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
274; NataN soUsa de oliveira; 5954320; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
275; NaYara soUsa Brito; 5952591; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 276; 
NaZarita MoNteiro PiMeNtel alMeida; 5899234; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 277; Neila daNiele dos saNtos GoMes; 80845213; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 278; NeWtoN da coNceiÇao liMa; 8005095; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 279; NicHolas aNtoNio da silva saNtia-
Go; 80015456; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 280; NilZa ferNaNdes da 
silva; 5941805; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 281; odicleBer rePolHo 
loBato; 54184646; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 282; odirleY carva-
lHo ferreira; 57211471; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 283; oNisio da 
silva raMos JUNior; 57174361; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 284; or-
laNdo coelHo costa; 5940760; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 285; Pa-
tricia loBao artiaGa; 54186877; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 286; 
Patricio rodriGUes costa; 5922951; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
287; PaUlo iZidorio estUMaNo Meireles; 5946203; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 288; PaUlo Marcelo de MoUra coelHo; 5046602; 2021; 
01.07.22 a 30.07.22 / 289; PaUlo serGio cardoso Moreira; 5738938; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 290; PaUlo serGio soares QUiNdere; 
5830800; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 291; Pedro PaUlo BarBosa; 
57192424; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 292; Pericles da costa Medei-
ros; 57210802; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 293; Perla cristiNa fer-
reira lisBoa saNtos; 54196833; 2022; 04.07.22 a 02.08.22 / 294; 
PerPetUa socorro BeNtes costa; 42455; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 
/ 295; PoliaNa aGUiar lUiZ; 5952408; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 
296; Priscila da costa MeNeZes BitteNcoUrt; 5935992; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 297; raeNilce Paes lisBoa; 5763835; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 298; rafael BarBosa soares; 5953864; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 299; rafaela Maria colares viaNa; 5921566; 
2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 300; raiMUNda estUMaNo Meireles; 
54180144; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 301; raiMUNdo NoNato soUZa 
da silva; 5831296; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 302; raiMUNdo Pedro 
davila Pereria; 5731607; 2022; 05.07.22 a 03.08.22 / 303; raNiere 
de soUsa MoUrao; 5758904; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 304; raQUel 
do NasciMeNto PiNto liMa; 5960250; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 
305; raQUel loPes da silva; 8400432; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 
306; rediNaldo sePeda cHaves; 5868289; 2020; 01.07.22 a 30.07.22 
/ 307; reGia NaZare sarMeNto rodriGUes; 54181533; 2022; 01.07.22 
a 30.07.22 / 308; reGiaNe rodriGUes soares; 5953889; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 309; reGiNaldo NaZareNo Patroca liMa; 
54187551; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 310; reGiNaldo Pereira riBei-
ro; 54196415; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 311; reiNaldo de alMeida 
MacHado; 5938797; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 312; reNaN da lUZ 
PacHeco; 5953894; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 313; ricardo Jose 
vaZ riBeiro; 5831199; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 314; roBerto ale-
XaNdre foNtes tavares; 5953990; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 315; 
rodMaN Marcio correa dos saNtos; 54180143; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 316; rodriGo da silva leite slveira; 5954145; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 317; roNaldo BorGes triNdade; 5953259; 
2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 318; roNaldo de soUZa fiGUeiro; 
57210842; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 319; roNaldo dos saNtos 
foNseca; 5894530; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 320; rosalea rodri-
GUes de PoNte soUZa ; 57210688; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 321; 
rosaNa Maria caBral NasciMeNto; 5039070; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 322; roseaNe costa dos saNtos; 5952779; 2021; 01.07.22 
a 30.07.22 / 323; rosecarla Macedo raMos; 5835720; 2022; 01.07.22 
a 30.07.22 / 324; roseNilda fraNco alves; 54196400; 2022; 01.07.22 
a 30.07.22 / 325; rosiaNe silva NasciMeNto de Matos; 5891003; 
2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 326; rosileide Baia da costa; 5272939; 
2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 327; rosiMar de liMa silva; 57174198; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 328; rosiMeire da silva GoMes; 
57210808; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 329; rosiNaldo HUGo MiraN-
da; 5726220; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 330; rosiNeia NasciMeNto 
de soUZa; 5085454; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 331; roZiNeire de 
JeUs da silva; 5937502; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 332; rUY Wi-
deNBerG rodriGUes liMa; 5839742; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 333; 

saBriNa Batista liMa; 5952497; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 334; sa-
MUel araUJo laUNe; 5726158; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 335; sa-
MUel JaciNto de Melo; 5950120; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 336; 
saMUel PiNHeiro costa; 80015489; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 337; 
saNdra Maria de soUZa cardoso; 8088713; 2022; 01.07.22 a 
30.07.22 / 338; saNdra Maria MiraNda alvares; 57198077; 2021; 
01.07.22 a 30.07.22 / 339; saUlo PaNtoJa aNdrade; 6403283; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 340; selMa coNceiÇÃo cUNHa Batista; 
54193679; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 341; serGio lUiZ BraUNa sil-
va; 5954270; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 342; serGio roBerto evaN-
Gelista silva; 57174581; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 343; sidNeY 
alBerto silva do carMo; 5912134; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 344; 
silBer GoNÇalves da silva; 5934085; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
345; silvia MiraNda cHaves fiGUeiredo; 5941954; 2021; 01.07.22 a 
30.07.22 / 346; siMoNe HercUlaNo de Barros; 5847982; 2021; 
01.07.22 a 30.07.22 / 347; sioNe cUstodio da silva; 5937517; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 348; soNia cristiNa de aMoriM leite; 5431298; 
2021; 11.07.22 a 09.08.22 / 349; soraia Medeiros reis; 5135982; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 350; sUaMY oliveira Medeiros; 5891739; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 351; sUelY alMeida loPes; 5475694; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 352; tadeU aUGUsto PacHeco ferreira; 
5847990; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 353; tadeU Maria de oliveira 
teiXeira; 57211850; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 354; taNia diNiZ 
Moraes ferreira; 5952430; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 355; telMa 
Maria Medeiros de liMa ; 54185843; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 356; 
telMa PeNa reBelo; 6033075; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 357; tere-
sa cristiNa reis carvalHo; 57188169; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 
358; tHaiNara BraGa soares; 5930454; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 
359; tHaMiris cristiNi cerQUeira da silva; 5921918; 2021; 01.07.22 
a 30.07.22 / 360; tHaYs larYssa loPes de liMa; 5918734; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 361; tHiaGo afoNso de JorGe teiXeira; 
5921308; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 362; toNY edUardo da silva 
filHo; 5954340; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 363; valdeci sa da 
crUZ; 54191204; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 364; valdiMilsoN Mes-
coUto cordeiro; 54188738; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 365; vaN-
derleia de soUZa ferreira; 54181495; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 
366; vaNessa reGiNe leite da eNcarNaÇÃo; 57213727; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 367; vaNilZe GoMes dos saNtos; 5550807; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 368; veliaNe de fatiMa da coNceiÇÃo 
dUarte; 5945710; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 369; vera lUcia fer-
NaNdes QUaresMa; 57206448; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 370; vi-
ceNte de PaUlo riBeiro estUMaNo; 5934116; 2021; 01.07.22 a 
30.07.22 / 371; victor HUGo teiXeira Barros; 5893240; 2021; 
01.07.22 a 30.07.22 / 372; vitor reis scalaBriN; 5946271; 2022; 
01.07.22 a 30.07.22 / 373; WaNdeildes silva MoUra; 5814979; 2021; 
01.07.22 a 30.07.22 / 374; WaNderlei MarQUes loBo; 57210681; 
2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 375; WelliNGtoN ferreira dos saNtos; 
5949923; 2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 376; WeltoN NUNes carvalHo; 
5738911; 2022; 01.07.22 a 30.07.22 / 377; Weslei reseNde ; 5949933; 
2021; 01.07.22 a 30.07.22 / 378;Wildes Joao cUNHa de aZeve-
do;54180133;2022;01.07.22 a 30.07.22.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811240

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 1560/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 08 de junho de 2022.
o diretor de GestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
eXclUir da Portaria N° 479/2021/GaB/seaP/Pa de 20/05/2021, pu-
blicada no doe n° 34.549 de 27/05/2021, WeNdersoN Pereira dos 
SANTOS SILVA, matrícula funcional n° 5953850/1, da Função Gratificada 
de supervisor de equipe Penitenciária - GseP, da lotação na cadeia Pública de 
Parauapebas - cPP, em virtude de solicitação, a contar de 07 de junho de 2022.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811078
Portaria N° 1561/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 08 de junho de 2022.
o diretor de GestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
eXclUir da Portaria N° 3715/2021/dGP/seaP/Pa de 30/12/2021, 
publicada no doe n° 34.818 de 03/01/2022, cleversoN GoMes dos 
SANTOS, matrícula funcional n° 5953865/1, da Função Gratificada de Su-
pervisor de equipe Penitenciária - GseP, da lotação na cadeia Pública de Pa-
rauapebas - cPP, em virtude de solicitação, a contar de 07 de junho de 2022.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811079
Portaria Nº 1667/2022 - dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 08 de JUNHo de 2022.
Nome: saMea raYol eloY, Matrícula nº 57194165/2; 
cargo: téc. em Gestão Penitenciária – terapia ocupacional.
assunto: licença Maternidade.
Período: 07/06/2022 a 03/12/2022 (180) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811417
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Portaria Nº 1664/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 08 de JUNHo de 2022.
Nome: taYloN GoMes da silva, Matrícula nº 5938846/2; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 07/06/2022 a 26/06/2022. (20) dias
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811411
Portaria Nº 1665/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 08 de JUNHo de 2022.
Nome: cristiaNo liMa Moraes, Matrícula nº 5942275/2; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 01/06/2022 a 20/06/2022. (20) dias
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811412
Portaria Nº 1666/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 08 de JUNHo de 2022.
Nome: raiMUNdo Mario Moreira da silva, Matrícula nº 57220939/1; 
cargo: agente Penitenciário
assunto: licença Nojo
Período: 26/05/2022 a 02/06/2022
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811393
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 1663/2022 – dGP/seaP 
Belém, 08 de JUNHo de 2022
Nome: JeffersoN MarQUes da silva, Matrícula nº 5947051/2; 
cargo: Policial Penal
assunto: licença Paternidade
Período: 01/06/2022 a 20/06/2022
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811391

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº374 de 08 de JUNHo de 2022
Processo nº 2022/ 684513
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 realizado pelo profissional ANGELO 
JOSÉ DE CASTRO FONSECA, qualificado para apresentação do Grupo Cul-
tural tradicional cordão do curupira no evento “seMaNa do Meio aM-
BieNte”, que acontecerá no dia 05 de junho de 2022, às 10h, no teatro 
Gasômetro. os efeitos desta Portaria retroagem à data do evento.

Protocolo: 810913
Portaria Nº 370 de 07.06.2022
servidor: allan Pinheiro de carvalho
Matrícula: 57188175-4
cargo: diretor do departamento de Música
Objeto: Designado como fiscal da prestação de serviço realizada pelo pro-
fissional  JOSÉ FÉLIX LIMA DA SILVA, CPF nº 144.014.012-04, contratado 
para a apresentação musical do “Grupo cultural tradicional curimbó de 
Bolso”, na “semana do Meio ambiente”, no dia 04 de junho de 2022, no 
horário de 16:00h, no teatro estação Gasômetro, Belém-Pa.

Protocolo: 811006

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº373 de 07 de JUNHo de 2022
Processo nº 2022/ 654677
servidor: YveNs GUerreiro PeNNa
Matrícula: 5946497-1
cargo: assessor especial ii
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT, a ser realizada pelo profissional JOÃO MAR-
cos PalHeta de soUsA, qualificado para Apresentação Cultural- Grupo 
Quinteto caxangáe 2022 no evento “PreaMar da criatividade”, que 
acontecerá no dia 04 de junho de 2022, ás 16h, no Pier das 11 Janelas. os 
efeitos desta Portaria retroagem à data do evento.

Protocolo: 810893

.

.

errata
.

errata da portaria coletiva de férias nº 344 de 01.06.2022, publi-
cada no  doe 02.06.2022, sob o protocolo nº 807544. onde se lê: servi-
dora: luciana dos santos Bezerra, matrícula: 54186957/2
Período aquisitivo: 01.01.2021 a 31.12.2021. Leia-se: Período aquisitivo 
08.01.2021 a 07.01.2022.
onde se lê: servidor: rodolfo cruz Brito, matrícula: 5946489/2.
Período aquisitivo: 29.01.2021 a 28.01.2022
Leia-se: Período aquisitivo 01.03.2021 a 28.02.2022.
onde se lê: sandra christina ferreira dos santos, matrícula nº759139/3.
Período aquisitivo:17.01.2021 a 16.01.2022. Leia-se: Período aquisiti-
vo:10.03.2021 a 09.03.2022.

Protocolo: 811496

.

.

coNtrato
.

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 030/2022
Processo Nº: 2022/692191
oBJeto: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a secUlt, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. em contrapartida, o PreMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso. o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PreMiado com a secUlt, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
valor: r$ 15.000,00 (quinze mil reais)
data de assiNatUra: 08/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 08/06/2022 a 30/11/2022
oriGeM: edital N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cUltUra e arte 2022
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031 -- PreMia.cUlt.artist.
cieNtif.des Port. e oUtras Ptres: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
262781 (castaNHal) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: GeovaNe silva Belo - cPf: 787.337.822-53
eNdereÇo: r. eUseBio foreliZa, 1676, sta lidia, ceP: 68.740-240, 
PiraPora - castaNHal - Pa.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 811170
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 032/2022
Processo Nº: 2022/675976
oBJeto: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a secUlt, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. em contrapartida, o PreMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso. o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PreMiado com a secUlt, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
valor: r$ 20.000,00 (vinte mil reais)
data de assiNatUra: 08/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 08/06/2022 a 30/11/2022
oriGeM: edital N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cUltUra e arte 2022
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PreMia.cUltUr.artis.
cieNtif.desPort. e oUtras Ptres: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276419 (viGia) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: Marcelo da rocHa cardoso - cPf: 654.837.312-04
eNdereÇo: rua Nazaré, 295, arapiranga, centro, vigia-Pa, ceP: 68780-000.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 811486
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 031/2022
Processo Nº: 2022/677120
oBJeto: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
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integrante do edital do concurso. a secUlt, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. em contrapartida, o PreMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PreMiado com a secUlt, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
valor: r$ 15.000,00 (quinze mil reais)
data de assiNatUra: 08/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 08/06/2022 a 30/11/2022
oriGeM: edital N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cUltUra e arte 2022
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031 -- PreMia.cUlt.artist.
cieNtif.des Port. e oUtras Ptres: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
262781 (castaNHal) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiada: BiaNca de araÚJo Neves - cPf: 028.296.892-08
eNdereÇo: alaMeda ÍNdio BetaN, 32, ceP: 68.741-050 - castaNHal - Pa.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 811422
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 034/2022
Processo Nº: 2022/677435
oBJeto: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a secUlt, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. em contrapartida, o PreMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PreMiado com a secUlt, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
valor: r$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
data de assiNatUra: 08/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 08/06/2022 a 30/11/2022
oriGeM: edital N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cUltUra e arte 2022
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PreMia.cUltUr.artis.
cieNtif.desPort. e oUtras Ptres: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258967 (saNtarÉM) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiada: dalva de JesUs vieira - cPf: 765.497.202-49
eNdereÇo: rUa raiMUNdo BraNco, Nº 28, alter do cHÃo, ceP: 
68.109-000 - saNtarÉM- Pa.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 811503
eXtrato - coNtrato adMiNistratiVo
coNtrato Nº 020/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/369540
CONTRATADO: Mídia Center Serviços de Produção Musical Cinematográfica 
e eventos eireli
cNPJ: 07.072.916/0001-04
oBJeto: contrato de locação de aparelhagem para eventos diversos.
valor GloBal: r$ 699.780,00
data de assiNatUra: 18.04.2022
viGÊNcia do coNtrato: 12 meses
oriGeM: ata de registro de Preços 003/2022
orÇaMeNto:
1)valor de r$ 300.000,00
Projeto atividade: 8421
fonte de recurso: 0301000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339039 - oUtros serviÇos de terceiros - Pes-
soa JUrÍdica
Ptres: 158421
Pi: 1030008421c
aÇÃo: 261961 ( BelÉM) / 275006 ( aNaNiNdeUa) / 275007 ( MaritUBa)
fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421
1) valor de r$ 399.780,00
Projeto atividade: 8849
fonte de recurso: 0301000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339039 - oUtros serviÇos de terceiros - Pes-
soa JUrÍdica
Ptres: 158849
Pi: 1030008849c
aÇÃo: 275010 ( BelÉM) / 275009 ( aNaNiNdeUa) / 275011 ( MaritUBa)
fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8849
servidor resPoNsável: Maria do céu e fernando vilhena Júnior
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 811248

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 029/2022
Processo Nº: 2022/676544
oBJeto: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a secUlt, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. em contrapartida, o PreMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso. o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PreMiado com a secUlt, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
valor: r$ 15.000,00 (quinze mil reais)
data de assiNatUra: 08/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 08/06/2022 a 30/11/2022
oriGeM: edital N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cUltUra e arte 2022
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031– PreMia.cUltUr.artis.
cieNtif.desP ort. e oUtras Ptres: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258960 (BelÉM) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: MaYKoM viaNa PaNtoJa - cPf: 038.957.192-00
eNdereÇo: Ps NeNa Barreto N 28 Kit Net 201. teleGrafo seM fio/
BelÉM/Pa cep: 66113-280
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 811348

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01003
Processo Nº 2022/684513
valor: r$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
data da eMissÃo: 03/06/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 006/2019/secUlt, para atender à programação do even-
to semana do Meio ambiente.
oriGeM: edital de credenciamento 006/2019/secUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 007/2019.
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUtros serviÇos de 
terceiros - Pessoa JUrÍdica Ptres: 158849 Pi: 1030008849c aÇÃo: 
274532 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8849.
servidor iNdicado coMo fiscal: allaN PiNHeiro de carvalHo – 
Matrícula: 57188175-4.
coNtratada: Maria cHristiNa MoNteiro BarBosa 10954015215– 
cNPJ Nº 39.462.816/0001-72
eNdereÇo: aveNida Joao PaUlo ii, 1582, Marco, ceP: 66.095-494 
BelÉM-Pa.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 811061
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00945
Processo Nº 2022/648686
valor: r$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
data da eMissÃo: 31/05/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/secUlt, para atender à programação do even-
to semana do Meio ambiente.
oriGeM: edital de credenciamento 005/2021/secUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 0012/2021.
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUtros serviÇos de 
terceiros - Pessoa fÍsica Ptres: 158849 Pi: 1030008849c aÇÃo: 
274532 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8849.
servidor iNdicado coMo fiscal: allaN PiNHeiro de carvalHo – 
Matrícula: 57188175-4.
coNtratado: Jose feliX liMa da silva – cPf Nº 144.014.012-04
eNdereÇo: PassaGeM saNta teresiNHa, 94, coQUeiro, ceP: 67.113-
260, BelÉM-Pa.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 811111
eXtrato - terMo de FoMeNto
terMo de FoMeNto: 011/2022
Processo adMiNistrativo: 2022/367262
oBJeto: realização da iv feira literária internacional do Xingu
valor do rePasse da secUlt: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
assiNatUra: 07/06/2022
viGÊNcia: até 60 dias após a data de assinatura
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei federal nº 13.019/2014.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
1)valor de r$ 30.000,00
Projeto atividade: 8849
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fonte de recurso: 0301010328 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 335041 –coNtriBUiÇÕes
Ptres: 158849
Pi: 22def390109
aÇÃo: 275850
fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8849
eNtidade: associação dos Municípios do consórcio Belo Monte
cNPJ: 04.9147.265/0001-00
eNdereÇo: rua otávio Nery, 02, bairro independente, ceP 68.372-710, 
altamira-Pa
ordeNador resPoNsável: Bruno chagas da silva ferreira rodrigues.

Protocolo: 811383
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00973
Processo Nº 2022/654677
valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
data da eMissÃo: 03/06/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/secUlt, para atender à programação do evento 
Preamar da criatividade.
oriGeM: edital de credenciamento 05/2021/secUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUtros serviÇos de 
terceiros - Pessoa JUrÍdica Ptres: 158849 Pi: 1030008849c aÇÃo: 
274532 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8849.
servidor iNdicado coMo fiscal: aBilio aUGUsto Bastos fraNco 
filHo – Matrícula: 5891119-1.
coNtratado: Joao Marcos PalHeta de soUsa 03799404260 – cNPJ 
Nº 45.842.875/0001-79
eNdereÇo: av dUQUe de caXias, 211, aPto 103, fátiMa ceP: 66093-
026, BelÉM-Pa.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 810947

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1267 de 08 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/ 
407789.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “ceNtral de 
ritMos”, referentes à iN 995/2022– 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: 811106
Portaria Nº 1268 de 08 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/ 
679356.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “BaNZeiro 
circUito cUltUral eM MoviMeNto”, referentes à iN 997/2022– fcP, 
fiscal titUlar, o (a) servidor (a) MariNilde cHaves BarBosa, matrí-
cula nº: 57193519/1, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de traba-
lho: dli, e como fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a) Marcelo dos 
saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, se-
tor/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: 811119
Portaria Nº 1266 de 08 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 
2022/461974.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “live No Ba-
laNÇar dos ritMos”, referentes à iN 996/2022– fcP, fiscal titUlar, 
o (a) servidor (a) BrUNo lUÍs Melo da silva, matrícula n° 5945823/3, 
cargo: coord. sonora, setor: dic, e como fiscal sUBstitUto, o (a) 
servidor (a) Jair NaZareNo rodriGUes liMa, matrícula nº:5960437/1, 
cargo:coordenador, setor/local de trabalho: dic.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 811115
Portaria Nº 1262 de 08 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 
2022/399959.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “laBareda 
MUsical”, referentes à iN 994/2022– 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: 811104
Portaria Nº 1270 de 08 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/ 
461285.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “Piseiro do 
Povo”, referentes à iN 1000/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) servidor 
(a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, matrícula nº: 5935624, 
cargo: assessora, setor/local de trabalho: GaPres, e como fiscal 
sUBstitUto, o (a) servidor (a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 811149
Portaria Nº 1269 de 08 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/ 
694616.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “BaNZeiro 
castaNHal iv”, referentes à iN 999/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) 
servidor (a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: GaPres, e como 
fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a) Marcelo dos saNtos carMo, 
matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de tra-
balho: dic.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 811131
Portaria Nº 1265 de 08 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/ 
654663.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “BaNZeiro 
castaNHal i”, referentes à iN 993/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) 
servidor (a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: GaPres, e como 
fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a) Marcelo dos saNtos carMo, 
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matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de tra-
balho: dic.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 811081
Portaria Nº 1260 de 08 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/ 
461252.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “saGa MU-
sical BraGaNtiNa”, referentes à iN 991/2022– fcP, fiscal titUlar, 
o (a) servidor (a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, matrícula 
nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: GaPres, e como 
fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a) Marcelo dos saNtos carMo, 
matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de tra-
balho: dic.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 811022
Portaria Nº 1261 de 08 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/ 
461362.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “caNta Bra-
GaNÇa”, referentes à iN 992/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) servidor 
(a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, matrícula nº: 5935624, 
cargo: assessora, setor/local de trabalho: GaPres, e como fiscal 
sUBstitUto, o (a) servidor (a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 811045
Portaria Nº 1258 de 08 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 
2022/401574.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “Na rUa, Na 
cHUva eM BelÉM”, referentes à iN 990/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) 
servidor (a) BrUNo lUÍs Melo da silva, matrícula n° 5945823/3, cargo: 
coord. sonora, setor: dic, e como fiscal sUBstitUto, o (a) servidor 
(a) Jair NaZareNo rodriGUes liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo: 
coordenador, setor/local de trabalho: dic.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 811039
Portaria Nº 1257 de 08 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 
2022/399100.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “caNta-
rolaNdo No dia”, referentes à iN 988/2022– fcP, fiscal titUlar, o 
(a) servidor (a) aNGelo serGio fraNco de oliveira, matrícula nº: 
57198595/2, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, 
e como fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a) Marcelo dos saNtos 
carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local 
de trabalho: dic.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 810968
Portaria Nº 1259 de 08 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 
2022/461406.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “tocaNdo 
os ritMos do Pará”, referentes à iN 989/2022– fcP, fiscal titUlar, 
o (a) servidor (a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, matrícula 
nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: GaPres, e como 
fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a) Marcelo dos saNtos carMo, 
matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de tra-
balho: dic.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 810998
Portaria Nº1230 de 03 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 
2022/401486.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “Meta-
Morfose soNora”, referentes à iN 956/2022– fcP, fiscal titUlar, 
o (a) servidor (a) JosÉ aUGUsto rodriGUes da silva, matrícula nº: 
57205072/2, cargo: aUXiliar oPeracioNal, setor/local de trabalho: 
cao, e como fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a) Marcelo dos saN-
tos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/
local de trabalho: dic.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 810977
Portaria Nº1228 de 03 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 
2022/462021.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “live eXPlo-
sÃo de cUltUra”, referentes à iN 954/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) 
servidor (a) BrUNo lUÍs Melo da silva, matrícula n° 5945823/3, cargo: 
coord. sonora, setor: dic., e como fiscal sUBstitUto, o (a) servidor 
(a) Jair NaZareNo rodriGUes liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:-
coordenador, setor/local de trabalho: dic.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará - fcP

Protocolo: 810980
Portaria Nº 1264 de 08 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 
2022/461406.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “tocaNdo 
os ritMos do Pará”, referentes à iN 1001/2022– fcP, fiscal titUlar, 
o (a) servidor (a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, matrícula 
nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: GaPres., e como 
fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a) Marcelo dos saNtos carMo, 
matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de tra-
balho: dic.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 811238
Portaria Nº 1263 de 08 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 
2022/402592
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “PoNto de 
cUltUra”, referentes à iN 998/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) servidor 
(a) BrUNo lUÍs Melo da silva, matrícula n° 5945823/3, cargo: coord. 
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sonora, setor: dic, e como fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a) Jair 
NaZareNo rodriGUes liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo: coordena-
dor, setor/local de trabalho: dic.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 811209
Portaria Nº 1271 de 08 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 
2022/684530.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da Oficina “INICIAÇÃO À 
seriGrafia” referente à iN 952/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) ser-
vidor (a) JosÉ tadeU de Brito NUNes, matrícula nº: 5417511, cargo: 
téc. em gestão cultural, setor/local de trabalho: docia, e como fis-
cal sUBstitUto, o (a) servidor (a) cláUdia araUJo reGo Barros , 
matrícula nº: 54180873, cargo: téc. 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: 811210

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo – 801868
Publicado no d.o.e nº 34.978 em 23/05/2022
onde se lê: “[...] ProJeto “live iNteGraÇÃo da arte MUsical esta-
ÇÃo soNora” [...]”
Leia-se: “[...]ProJeto “live viola e cUltUra” [...]”

Protocolo: 810853
errata do ProtocoLo – 801867
Publicado no d.o.e nº 34.978 em 23/05/2022
onde se lê: “[...] ProJeto “live iNteGraÇÃo da arte MUsical esta-
ÇÃo soNora” [...]”
Leia-se: “[...]ProJeto “live viola e cUltUra” [...]”

Protocolo: 810855

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 990/2022
Pae: 2022/401574
objeto: ProJeto “Na rUa, Na cHUva eM BelÉM” no qual os artistas: aN-
dersoN GoMes, aNa GaBi, Belleti leart, Bia sales, MaNiÇoBa trio, 
sUPerself, aNaice da GUitarrada, aNdrea tavares se apresentarão 
em formato digital – live no município de Belém/Pa, no dia 13/06/2022, 
das 10h às 18h, 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 971/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049139; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: Jf ProdUÇÕes, inscrita no cNPJ 21.148.270/0001-14
valor total: r$96.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 990/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 990/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 811040
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 992/2022
Pae: 2022/ 461362
objeto: ProJeto “caNta BraGaNÇa” no qual o artista: lUaNa MaGa-
lHÃes se apresentará em formato presencial no município de Bragança/
Pa, no dia 19/06/2022, das 20h às 21h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 963/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049250; 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: Mt ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPJ: 
45.080.479/0001-51

valor total: r$ 40.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 992/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 992/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 811042
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 991/2022
Pae: 2022/ 461252
objeto: ProJeto “saGa MUsical BraGaNtiNa” no qual o artista: MoNi-
QUe Moral se apresentará em formato presencial no município de Bra-
gança/Pa, no dia 19/06/2022, das 20h às 21h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 962/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049248; 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: at eNtreteNiMeNto, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50
valor total: r$ 10.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 991/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 991/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 811021
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 993/2022
Pae: 2022/ 654663
objeto: ProJeto “BaNZeiro castaNHal i” no qual o artista: aNdreY 
viaNa, dioGo, forró coMBate, ciNtHYa Mello, tHais PorPiNo, eli-
seU rodriGUes, deUZa MaGalHÃes, aNtÔNio Marcos se apresentará 
em formato presencial no município de castanhal/Pa, no dia 16/06/2022, 
das 26h às 23h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 938/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
def 318811; 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: rB ProdUÇÕes e eveNtos inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64, f5 ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09, e vM ProdUÇÕes e eveNtos inscrita no cNPJ 
28.041.982/001-89
valor total: r$ 90.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 993/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 993/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 811080
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 999/2022
Pae: 2022/ 694616
objeto: ProJeto “BaNZeiro castaNHal iv” no qual o artista: lUaNa 
MaGalHÃes se apresentará em formato presencial no município de Ulia-
nopolis/Pa, no dia 24/06/2022, das 23h às 00h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 947/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
def 318819; 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: Mt ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPJ 
45.080.479/0001/51
valor total: r$ 50.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 999/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 999/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 811130
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1000/2022
Pae: 2022/ 461285
objeto: ProJeto “Piseiro do Povo” no qual o artista: aNtÔNio Mar-
cos se apresentará em formato presencial no município de Bragança/Pa, 
no dia 19/06/2022, das 22h às 23h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 972/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049249; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: vM ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89
valor total: r$ 10.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1000/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1000/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 811148
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 995/2022
Pae: 2022/ 407789
objeto: ProJeto “ceNtral de ritMos” no qual o artista: vaNNe Por-
tela, rUtH costa, roGerio Brito, ricK e lUcas, JoHaNN, BUscaPÉ 
BlUes, ed Márcio, fáBio liMa, lUiZ Pardal, rosa cor, Marcio fa-
rias, Marcelo raMos, adeMir da MarcaÇÃo, JUNior QUeiroZ se 
apresentarão em formato digital – live no município de Belém/Pa, no dia 
08/06/2022, das 10h às 00h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 968/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
def 418757; 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: ceNtral artÍstica ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no 
cNPJ: 13.717.656/0001-71
valor total: r$ 192.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 995/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 995/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 811105
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 996/2022
Pae: 2022/461974
objeto: ProJeto “live No BalaNÇar dos ritMos” no qual o artista: 
raiff PeGada, tHaYs Neves, Batista do Piseiro, eltoN estoUrado, 
iraN feliPe, rafa love, reNNÊ, BaNda reMeleXo se apresentarão em 
formato digital – live no município de são Miguel do Guamá/Pa, no dia 
10/06/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 940/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049258; 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: Mt ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPJ 
45.080.479/0001-51
valor total: r$ 72.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 996/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 9966/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 811116
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 997/2022
Pae: 2022/ 679356
objeto: ProJeto “BaNZeiro circUito cUltUral eM MoviMeNto” no 
qual o artista: ZeZiNHo dos teclados, GÊMeos do forró e aNtÔNio 
Marcos se apresentarão em formato digital – live no município de Ulia-
nopolis/Pa, no dia 20/06/2022, das 21h às 23h.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 953/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 

def 318810; 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: f5 ProdUÇÕes e eveNtos inscrita no cNPJ 36.071.815/0001-
09 e vM ProdUÇÕes e eveNtos inscrita no cNPJ 28.041.982/0001-89
valor total: r$ 35.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 997/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 997/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 811117
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 994/2022
Pae: 2022/399959
objeto: ProJeto “laBareda MUsical” no qual os artistas: silvaNa frei-
re, saraH NaBate, valdeMir Barros, sUZi silva, rUtH liMa, rosi-
valdo alMeida, PaUlo cesar, MadsoNGoMes, leo NeGroove, laio 
araUJoe BaNda,KiMBerlY GUiMarÃese BaNda aZUri se apresentarão 
em formato digital – live no município de Belém/Pa, no dia 11/06/2022, 
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 952/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049122; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: P&f Pires ProdUÇÕes de eveNtos, inscrita no cNPJ: 
27.830.860/0001-09
valor total: r$ 144.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 994/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 994/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 811108
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 954/2022
Pae: 2022/462021
objeto: ProJeto “live eXPlosÃo de cUltUra” no qual os artistas: rai-
ff PeGada, tHaYs Neves, Batista do Piseiro, eltoN estoUrado, 
iraN feliPe, rafa love, reNNÊ, BaNda reMeleXo, se apresentarão em 
formato digital – live, em 09/06/2022, das 12h às 20h, no município de 
Capitão Poço/PA, 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 948/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049259; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 
264663
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: Mt ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPJ 45.080.479/0001-51
valor total: r$ 72.000,00
data: 03/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 954/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 954/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 03/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 810979
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 956/2022
Pae: 2022/401486
objeto: ProJeto “MetaMorfose soNora”no qual os artistas: fiGUeire-
do Jr, Jessica coUtiNHo, laUra saNtaNa, darlY valeNte, Georo-
cKs, isa reBecca, Na cUÍra, acordalice, roGÉrio alMeida, ivaNNa 
e Kássio se apresentarão em formato digital – live, em 06/06/2022, das 
08h às 18h, no município de Belém/Pa, 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 950/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049136; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: cHaf ProdUÇÕes de eveNtos, inscrita no cNPJ 
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30.169.217/0001-90
valor total: r$ 121.000,00
data: 03/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 956/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 956/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 03/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 810976
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 988/2022
Pae: 2022/399100
objeto: ProJeto “caNtarolaNdo No dia” no qual os artistas: victor 
e lYoN, GeovaNi liMa, flavio coiMBra, JUH NasciMeNto, Jaafa re-
GGae, rafild MoNteiro, foUr MUsic e aMaZoNia Groove se apre-
sentarão em formato digital – live, no dia 10/06/2022, das 10h às 18h, 
no Município de Belém/PA, 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 966/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049114; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: GM ProdUcoes & eveNtos, inscrita no cNPJ 
25.040.045/0001-10
valor total: r$102.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 988/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 988/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 810972
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 989/2022
Pae: 2022/ 461406
objeto: ProJeto “tocaNdo os ritMos do Pará” no qual os artistas: 
ciNtHYa Mello e dioGo se apresentarão em formato presencial no mu-
nicípio de Bragança/Pa, no dia 19/06/2022, das 18h às 21h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 964/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049251; 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: rB ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64
valor total: r$ 20.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 989/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 989/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 810997
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 998/2022
Pae: 2022/402592
objeto: ProJeto “PoNto de cUltUra” no qual o artista: Marcelo Ma-
riaNo, aNa selMa, lUciaNa liNs, BaNda sUaveMeNte, Mario MoUZi-
NHo, JUNior alMeida, icaMiaBas, PaGode retrÔ se apresentarão em 
formato digital – no município de Belém/Pa, no dia 11/06/2022, das 10h 
às 16h, no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 970/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049143; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: PatY eveNtos, inscrita no cNPJ: 30.374.683/0001-08
valor total: r$ 92.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 998/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 998/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 811213

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 952/2022
Pae: 2022/684530
Objeto: Contratação de oficineiro, em conformidade ao Parágrafo Segundo, 
do art. 1º da Instrução Normativa Nº 001/2022, pela justificativa técnica e 
especialidade da prestação de serviço para executar a Oficina “INICIAÇÃO 
À seriGrafia”
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 473/2022 
– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928c; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido (a): Moises GoNÇalveZ PiNHeiro, inscrito(a) no cPf de nº 
117.257.612-20
valor total: r$ 2.100,00
data: 08/06/2022
ordenador: GUilHerMe relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 952/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 952/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: GUilHerMe relvas d’ oliveira

Protocolo: 811208
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1001/2022
Pae: 2022/461406
objeto: ProJeto “tocaNdo os ritMos do Pará” no qual o artista: ciN-
tHYa Mello e dioGo se apresentará em formato presencial no município 
de Bragança/Pa, no dia 19/06/2022, das 18h às 21h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 964/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049247; 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: rB ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64
valor total: r$ 20.000,00
data: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1001/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1001/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 811242

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
Fundação cultural do estado do Pará
Portaria Nº 1250 de 09 de JUNHo de 2022
o PresideNte da fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará, no uso 
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, al-
terada 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.
resolve:
art. 1º. tornar público o resultado preliminar das etapas de HaBilitaÇÃo 
e de seleÇÃo do edital 06/2022 – PrÊMio folGUedo JUNiNo 2022.
art. 2º. abrir o período recursal de dois dias, a contar da data de publica-
ção desta Portaria.
HaBiLitados

adeNilsoN soUsa das cHaGas aNaMÉlia BarBosa riBeiro edNa Maria alves dias

adriaNa de oliveira aMaNaJas aNdreZa do socorro liMa de 
soUZa edsoN carlos da silva

alaN cHaves riBeiro aNNa caroliNa PadilHa castro 
GoMes edUardo ferreira da costa

alBerto costa de Melo aNtoNio aQUiles silva dos saNtos edUardo NaZarÉ vieira Pereira
alcioNe da rocHa liMa tavares arleilsoN cUNHa da coNceiÇÃo eleN deBora rodriGUes teraN

alessaNdra dos saNtos aUriMar do saNtos loPes eNdY oliveira PiNHeiro
aleXaNdre NaZareNo MiraNda costa BeNedito da silva oliveira faBio de alMeida ferreira

aMaNda caroliNe ferreira raBelo BerNadete de loUrdes s. Bo-
Nifacio faBio rodriGUes Pereira lUZ

aNa carla ataide da s. sarMaNeNto claUdio rUi da silva JUNior ferNaNdo dos saNtos cardoso
aNa cecilia loPes rodriGUes cleBer aUGUsto costa de Melo fraNceNilda de JesUs M. aMador

aNa GleYce dos saNtos de soUsa daNiel leÃo Pereira fraNciNete MiraNda da silva
aNa Maria silva cÂMara dircÉlia de NaZarÉ soUsa Moraes fraNcisco cardoso feitosa

 

fraNcisco cHaves riBeiro MadaleiNe do carMo NasciMeNto raiMUNda NaZarÉ c. de aZevedo
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Geisa Pereira dos saNtos MaNoel rodriGUes ferreira raiMUNda vieira  freire de 
carvalHo

iara MoNica coUtiNHo de oliveira Márcia aNdrÉia seNa de MacÊdo raiMUNdo afoNso do e. saNto 
s.rosa

iraceMa JesUs de oliveira Marcio alaN NoGUeira NaveGaNtes raiMUNdo MiGUel roZa dos 
saNtos

ivaN carlos farias sarMeNto Marcio rodriGUes cardoso raiMUNdo rodriGo dos saNtos 
silva

Jó serrÃo da costa Maria de NaZarÉ do ó riBeiro raYMoN dos saNtos loPes
Joao Batista Morais QUadros Maria do socorro correa vieGas roNdiNell aQUiNo PalHa

JosÉ Maria costa Melo Maria isaBel de carvalHo f. 
afoNso selMa Maria rosa dos saNtos

JosÉ rodriGUes da silva Maria rosaNGela silva de NaZarÉ sHirleY lidiaNe saNtaNa de 
soUZa

JosÉ soares da silva Maria rosilda daX silva sidiNe correa vieGas

JUveNal raMos de oliveira MariZa do socorro aMaral 
tavares taiaNa iloiZe Paes PaNtoJa

KarYNNe esteves soeiro MarYele PiNHeiro araÚJo tÂNia JUlia de Brito PiNHeiro

laisa Marie de soUsa GoMes MaYloN PatricK da silva tHiaGo BreNo sMitH de o. 
PaMPolHa

laUreNe da costa ataide MUrilo artHUr araUJo alfaia tHoMaZ BarBosa da crUZ

leNilsoN de HolaNda Barata NalU sUelY MiraNda PaiXÃo viceNte de PaUla carMo 
tocaNtiNs

loUrival MoNteiro Barros NilsoN rodriGUes da silva vitória leoNor de soUsa GoMes
lUcas PacHeco BraGaNÇa osÉas costa riBeiro filHo WaNderlei de castro rodriGUes

lÚcia alaNe de soUsa triNdade PaUlo roBerto oliveira da silva WaNZiler de Brito de carvalHo
lUciaNo JUNio PiNHeiro de farias PaUlo sÉrGio das Neves soUZa WasHiNGtoN MoNteiro MeNdes
lUciMar PiNHeiro da s. rodriGUes PaUlo vitor travessos de liMa Yala Maria fraNco MartiNs

lUcival MarQUes ZeferiNo Pedro BraGa dos saNtos YUri lisBoa MoreNo
lUis aNtoNio PoNtes BarBosa Pedro HeNriQUe Maciel caMPos  

lUiZ Geraldo Melo MoUra JUNior Pricila cristiaNe saNtos da rocHa  
lUiZ MoNteiro Neves Priscila rodriGUes dUQUe  

lUMa KatHelleN feliPe Brasil rafaeli cristiNa de s. dos saNtos  

seLecioNados

seLecioNados Nota seLecioNados Nota
adriaNa de oliveira aMaNaJas 101 lUciaNo JUNio PiNHeiro de farias 100

alaN cHaves riBeiro 101 lUciMar PiNHeiro da s. rodriGUes 101
alBerto costa de Melo 101 lUcival MarQUes ZeferiNo 101

alcioNe da rocHa liMa tavares 101 lUMa KatHelleN feliPe Brasil 100
aleXaNdre NaZareNo M. costa 101 MadaleiNe do carMo NasciMeNto 101

aMaNda caroliNe ferreira raBelo 100 MaNoel rodriGUes ferreira 101
aNa cecilia loPes rodriGUes 47 Márcia aNdrÉia seNa de MacÊdo 76

aNa GleYce dos saNtos de soUsa 71 Marcio rodriGUes cardoso 101
aNaMÉlia BarBosa riBeiro 101 Maria de NaZarÉ do ó riBeiro 101

aNdreZa do socorro liMa de soUZa 81 Maria do socorro correa vieGas 101
aNNa caroliNa PadilHa c. GoMes 101 Maria isaBel de carvalHo f. afoNso 100

aNtoNio aQUiles silva dos saNtos 40 Maria rosaNGela silva de NaZarÉ 101
arleilsoN cUNHa da coNceiÇÃo 100 Maria rosilda da silva 101

BeNedito da silva oliveira 101 MariZa do socorro a. tavares 101
BerNadete de loUrdes s. BoNifacio 101 MarYele PiNHeiro araÚJo 86

claUdio rUi da silva JUNior 101 MaYloN PatricK da silva 101
cleBer aUGUsto costa de Melo 83 NalU sUelY MiraNda PaiXÃo 101

daNiel leÃo Pereira 90 NilsoN rodriGUes da silva 101
dircÉlia de NaZarÉ soUsa Moraes 101 osÉas costa riBeiro filHo 53

edNa Maria alves dias 96 PaUlo roBerto oliveira da silva 101
edsoN carlos da silva 101 PaUlo sÉrGio das Neves soUZa 70

edUardo ferreira da costa 101 Pedro BraGa dos saNtos 101
edUardo NaZarÉ vieira Pereira 101 Pricila cristiaNe saNtos da rocHa 100
eleN deBora rodriGUes teraN 76 Priscila rodriGUes dUQUe 100

faBio de alMeida ferreira 101 rafaeli cristiNa de s. dos saNtos 90
faBio rodriGUes Pereira lUZ 101 raiMUNda NaZarÉ c. de aZevedo 78
fraNciNete MiraNda da silva 101 raiMUNda vieira  f. de carvalHo 101

Geisa Pereira dos saNtos 101 raiMUNdo MiGUel roZa dos saNtos 101
iara MoNica coUtiNHo de oliveira 101 raiMUNdo rodriGo dos s. silva 96

iraceMa JesUs de oliveira 101 roNdiNell aQUiNo PalHa 101
ivaN carlos farias sarMeNto 100 sidiNe correa vieGas 101

JosÉ rodriGUes da silva 101 taiaNa iloiZe Paes PaNtoJa 101
JosÉ soares da silva 85 tÂNia JUlia de Brito PiNHeiro 66

JUveNal raMos de oliveira 101 tHiaGo BreNo sMitH de o. PaMPolHa 100
laisa Marie de soUsa GoMes 101 tHoMaZ BarBosa da crUZ 101

laUreNe da costa ataide 101 viceNte de PaUla carMo tocaNtiNs 101
leNilsoN de HolaNda Barata 101 WaNderlei de castro rodriGUes 101
loUrival MoNteiro Barros 101 WaNZiler de Brito de carvalHo 66
lUcas PacHeco BraGaNÇa 101 WasHiNGtoN MoNteiro MeNdes 61

lÚcia alaNe de soUsa triNdade 101 YUri lisBoa MoreNo 100

art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
GUilHerMe relvas
Presidente da fundação cultural do estado do Pará.

Protocolo: 811442

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aviso de Licitação Fracassada
PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022
Processo Nº 2022/283850
a fundação Paraense de radiodifusão-fUNtelPa, por intermédio de seu 
Pregoeiro, torna público que a licitação realizada no dia 02/06/2022, às 
10h00min, na modalidade de Pregão eletrônico nº 011/2022/fUNetlPa, 
que objetiva a contratação de empresa sob demanda para serviços de la-
vagem e Higienização veicular para os veículos desta fundação, foi consi-
derada fracassada, tendo em vista o não atendimento dos interessados 
às exigências do edital.
Belém, 08 de junho de 2022.
Benedito ivo santos silva
Pregoeiro/fUNtelPa

Protocolo: 811053

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2022/234854
dispensa de Licitação: 034/2022-NLic/sedUc
Partes: secretaria de estado de educação/sedUc e a cooperativa de 
transportes de vigia – cooPertraNsv.
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de transpor-
te escolar terrestre, com vistas à condução/locomoção de alunos matricu-
lados na rede estadual de ensino, residentes na zona rural, em assenta-
mentos e/ou em acampamentos no Município de inhangapi /Pa, por meio 
de estradas pavimentadas, não pavimentadas, vicinais, ou por via fluvial, 
conforme especificações contidas no Anexo I, pelo período de 180 (cento e 
oitenta) dias, estando a vigência da contratação emergencial condicionada 
à conclusão do processo licitatório regular (Pae nº 2021/398406), com 
cNPJ nº 25.134.584/0001-19.
valor Mensal estimado: r$ 356.413,20 (trezentos e cinquenta e seis mil, 
quatrocentos e treze reais e vinte centavos).
fundamento legal: art. 24, inciso iv da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 08/06/2022
elieth de fátima silva Braga
secretária de estado de educação
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de Licitação: 034/2022-NLic/sedUc
Processo principal N.º 2022/234854
ratifico a disPeNsa de licitaÇÃo, com base na MaNifestaÇÃo JU-
rÍdica nº. 779/2022 da asJUr/sedUc, conforme disposto no art. 26 da 
lei nº. 8.666/93.
Belém, 08 junho de 2022
elieth de fátima silva Braga
secretária de estado de educação

Protocolo: 811535

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 080/2022 - GaB saeN
a secretária de estado de edUcaÇÃo, no uso de suas atribuições 
legais e;
coNsideraNdo as diretrizes político-pedagógicas das instituições espe-
cializadas públicas e privadas, destacam-se como documentos norteadores 
dos espaços especializados na perspectiva inclusiva, centro de atendimen-
to educacional especializado – caee, (art. 5º da resolução ceB/cNe nº 
004/2009);
coNsideraNdo a Nota técnica nº 55/2013/Mec/secadi/dPee, orienta a 
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organização dos caee, e diretrizes sobre atribuições e competências;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto Executivo n° 6.949/2009, que ratificam a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência – ONU, 2006;
coNsideraNdo a Política Nacional de educação especial na Perspectiva da educação inclusiva - Mec, 2008, que estabelece diretrizes gerais para edu-
cação especial;
CONSIDERANDO o Decreto nº 7611/2011, que dispõe sobre o apoio da União e a política de financiamento do Atendimento Educacional Especializado - 
aee;
coNsideraNdo a resolução cNe/ceB nº 4/2009, que institui diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado – aee, na educação 
básica;
coNsideraNdo a resolução cd/fNde, n°10/2013, que dispõe sobre os critérios de repasse e execução do Programa dinheiro direto na escola – Pdde, 
em cumprimento ao disposto na lei n° 11947/2009;
coNsideraNdo em nível estadual, a resolução nº 304 do cee/Pa 2017 amplia seus referenciais, por meio da sistematização da instrução Normativa 
002/2019, em conjunto com as diretrizes e normas do aee, e regulamentação do atendimento educacional especializado junto ao cee;
coNsideraNdo a resolução cee/Pa Nº 234 de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado complementar e 
suplementar à formação dos educandos no ensino comum, na educação básica, no sistema estadual de ensino do Pará e de acordo com os termos do 
processo Pae nº 2022/413294,
resolve:
art. 1º - criar o ceNtro de ateNdiMeNto edUcacioNal esPecialiZado - caee, localizado na avenida almirante Barroso, nº 1150, bairro do Marco, 
ceP 66093-031, município de Belém, Jurisdicionado a 8ª Unidade sedUc na escola, para funcionamento a partir do ano letivo 2022.
art. 2º - o ceNtro de ateNdiMeNto edUcacioNal esPecialiZado - caee, ofertará vagas para estudantes da rede estadual de ensino, na perspectiva 
da educação inclusiva, com impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, que não estão recebendo o saee em sua 
escola; com o objetivo de oferecer este serviço de forma complementar ou suplementar aos alunos público alvo da educação especial, matriculados na 
rede estadual de ensino.
art. 3º - o ceNtro de ateNdiMeNto edUcacioNal esPecialiZado - caee, conta com as seguintes dependências: Bloco Pedagógico: 01 sala para 
o Núcleo de avaliação educacional especializada, 01 sala para o Núcleo de aliança familiar (Naf), 02 salas para o Núcleo de atividades de altas Habi-
lidades/superdotação (NaaH/s), 01 sala para o Núcleo de estimulação Motora e Psicomotricidade, 05 salas para o Núcleo de atendimento educacional 
especializado aos transtornos do espectro autista (Natee), 03 salas de saee, 01 sala para brinquedoteca; Bloco administrativo: 01 sala de acolhimento 
ao servidor com banheiros masculino e feminino, 01 sala para direção com banheiro, 01 sala para assessoria técnica com banheiro, 02 salas para a coor-
denação de Núcleos, 01 sala para secretaria, 01 sala para protocolo, 02 salas para atendimento intersetorial (sesPa e searter); Bloco de serviços: 02 
copas/cozinhas, 01 sala para depósito, 02 banheiros coletivos masculino e feminino, 02 banheiros individuais.
art. 4º - os documentos serão expedidos e arquivados pelo próprio centro.
art. 5º - Para atender o que dispõe o artigo anterior, a secretaria adjunta de Gestão de Pessoas saGeP/sedUc, providenciará junto à secretaria de es-
tado de Planejamento e administração - sePlad, a criação de setor, de modo a garantir a lotação do quadro de servidores, conforme dispõe a instrução 
Normativa de lotação em vigor, de acordo com as matrículas dos alunos registradas no sistema de informação de Gestão escolar do Pará - siGeP.
art. 6º - esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Belém, 07 de junho de 2022.
regina celli santos alves
secretária adjunta de ensino, em exercício - saeN/sedUc

Protocolo: 811440
Portaria Nº 11/2022– cesad/sedUc
a secretária adJUNta de GestÃo de Pessoas, usando da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º da Portaria N° 008/2021-gs, de 21 de 
janeiro de 2021, publicado no d.o.e. n° 34.470/2021 de 25/01/2021, em consonância com a lei nº 8.096 de  01/01/2015 e,
considerando o que dispõe o decreto estadual nº 249/2011 e nº 1338/2015, em observância aos art. 32 a 34 da lei 5810/94-rJU/Pa., e no art. 41 §4º 
da constituição federal,
considerando ainda o Parecer conclusivo da comissão especial de avaliação de desempenho – cesad, instituída pela sedUc;
resolve:
HoMoloGar o resultado da avaliação especial de desempenho, que considerou aprovados no estágio probatório os  servidores abaixo relacionados, 
reconhecendo-os aptos para o exercício do cargo de provimento efetivo para o qual foram nomeados ̣:

serVidor data de eXercÍcio MatrÍcULa UNidade adMiNistratiVa carGo coNceito
alcileY savio de oliveira PiNHeiro 25/11/2008 57210213-1 7ª Ure esPecialista eM edUcacao classe ii eXceleNte

alZeires de oliveira BraGa 15/01/2007 5818729-2 Use 11 Professor classe i eXceleNte
aNa cleide da silva silva 07/08/2012 5902302-1 8ª Ure esPecialista eM edUcacao classe ii eXceleNte
aNa Karla dos reis vieira 08/06/2005 5777100-2 Use 1 Professor classe i eXceleNte
aNtoNio lUiZ leal Moreira 21/07/2011 5791430-2 Use 11 assisteNte adMiNistrativo eXceleNte

aParecida Maria do NasciMeNto 14/05/2012 5900105-1 21ª Ure esPecialista eM edUcacao classe ii eXceleNte
carlos JorGe de Brito PiNto 26/02/2009 57213598-1 Use 1 assisteNte adMiNistrativo eXceleNte
claUdio Pereira dos saNtos 10/08/2012 5902205-1 21ª Ure Professor classe i eXceleNte

cleoNice de JesUs ferreira da silva 24/04/2009 5655390-3 Use 13 Professor classe i eXceleNte
daNilo aUGUsto rodriGUes NoNato da silva 01/08/2012 54196927-2 1ª Ure esPecialista eM edUcacao classe i eXceleNte

deise saraiva dos saNtos 02/06/2005 54189757-1 Use 11 Professor classe ii eXceleNte
deNilsoN Boff 22/03/2019 5901549-3 12ª Ure Professor classe i eXceleNte

ediNelZa de soUZa caetaNo 14/04/2014 57228530-2 7ª Ure Professor classe i eXceleNte
elaiNe do socorro BeZerra BraGa 05/02/2010 57224216-1 Use 10 assisteNte adMiNistrativo BoM

elaiNe ferNaNda ferreira HeNriQUes 03/07/2013 5786258-2 Use 11 Professor classe i eXceleNte
elaNY Gatti rocHa 22/04/2003 5802008-2 Use 10 Professor classe ii eXceleNte

erito vaNio Bastos de oliveira 06/06/2005 54180927-2 Use 10 Professor classe iii BoM
fraNcisco de assis Mota MiraNda 19/12/2006 5435250-2 13ª Ure Professor classe ii eXceleNte

GerBsoN cordeiro NasciMeNto 05/09/2008 55587256-2 Use 14 Professor classe i eXceleNte
Gisele NasciMeNto Barroso 18/08/2009 57196894-2 Use 10 Professor classe i BoM

GleidsoN cesar MiraNda silva 10/10/2012 57176000-3 1ª Ure Professor classe i eXceleNte
HeNildo raMos da lUZ 28/08/2008 5708850-2 1ª Ure Professor classe i BoM
JacK da costa MartiNs 07/10/2003 54182244-1 8ª Ure Professor classe i eXceleNte

JacKciaNe riBeiro BarBosa 18/10/2004 54188263-1 1ª Ure Professor classe ii BoM
JoaNa seBastiaNa Pereira ferreira 21/05/2012 5899795-1 Use 10 esPecialista eM edUcacao classe i eXceleNte
JoaQUiM oNesiMo ferreira BarBosa 05/05/2003 5802903-2 5ª Ure Professor classe iii eXceleNte

JorGe lUis da silva caMPos 28/04/2003 5843154-2 Use 13 Professor classe i eXceleNte
Marcelia MoNteiro carvalHo 03/08/2012 5901480-1 Use 17 esPecialista eM edUcacao classe i eXceleNte

Marcos de Barros Pereira 11/05/2006 5543398-2 Use 8 Professor classe ii eXceleNte
Maria da silva liMa 09/01/2008 57192892-1 21ª Ure Professor classe i eXceleNte

Maria de fatiMa da silva BeZerra 13/07/2011 5891403-1 12ª Ure assisteNte adMiNistrativo eXceleNte
Maria do socorro costa da silva 06/08/2012 5901662-1 Use 15 esPecialista eM edUcacao classe i eXceleNte

MarleUda dos saNtos cardoso 01/07/2013 54182104-2 12ª Ure Professor classe ii eXceleNte
MarloN david soUZa da silva 08/01/2007 80845225-1 Use 11 Professor classe ii eXceleNte

olivia de NaZare MiraNda dias 02/08/2012 5902051-1 Use 10 esPecialista eM edUcacao classe ii eXceleNte
Patricia soUsa raMos 13/06/2013 5906291-1 Use 8 Professor classe ii eXceleNte
reGiaNe loPes de leao 03/08/2012 5902627-1 2ª Ure esPecialista eM edUcacao classe i eXceleNte

reGiNa coeli carvalHo oliveira 18/05/2006 5240719-2 Use 10 Professor classe ii eXceleNte
rossaNa lUcia Navarro GUedes 09/06/2005 5837391-2 Use 11 Professor classe ii eXceleNte

rUtH HeleNa seNa riBeiro 29/12/2008 57212887-1 5ª Ure serveNte eXceleNte
saNdra coNceicao do NasciMeNto 18/07/2006 57174451-1 Use 8 Professor classe ii eXceleNte

saNdro lUcio da coNceicao MoNteiro 27/01/2009 57211284-1 Use 1 assisteNte adMiNistrativo eXceleNte
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selMa caroliNa da silva saraiva 01/08/2007 55586841-2 Use 10 Professor classe ii eXceleNte
selMa do socorro de soUsa araGao 05/02/2010 57224155-1 Use 4 assisteNte adMiNistrativo eXceleNte

silvia Maria ferreira Brito 18/10/2004 54188301-1 1ª Ure Professor classe i eXceleNte
tereZiNHa de JesUs rodriGUes dos saNtos 13/10/2006 5225388-2 Use 4 Professor classe ii eXceleNte

vaNilZe GoMes dos saNtos 05/02/2009 5550807-3 Use 10 tecNico eM Gestao PUBlica eXceleNte
vera lUcia de liMa BraGa 26/11/2008 57196080-2 Use 14 esPecialista eM edUcacao classe ii eXceleNte
WaNessa da silva reBelo 01/12/2008 57195645-2 Use 1 esPecialista eM edUcacao classe ii eXceleNte

WilliaMs de freitas BarBosa 15/06/2012 5900734-1 Use 11 serveNte eXceleNte

reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
secretaria adJUNta de GestÃo de Pessoas, 07 de JUNHo de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 810869
Portaria Nº 700/ 2022– Gs/ sedUc
a secretária de estado de educação, usando de suas atribuições e conside-
rando não haver ônus adicional para o estado.
r e s o l v e:
desiGNar o servidor diê ari figueiredo fontes, Matrícula n° 57205912 
para atuar como coordenador do Núcleo de controle interno, desta secre-
taria de estado de educação a partir de 01/06/2022.
dÊ- se ciÊNcia, PUBliQUe- se, reGistre- se e cUMPra- se.
secretaria de estado de edUcaÇÃo.
Belém, 07 de junho de 2022.
elietH de fátiMa da silva BraGa
secretária de estado de educação

Protocolo: 810955
Portaria Nº688, de 01 de JUNHo de 2022
a secretária de estado de edUcaÇÃo, no uso das atribuições pre-
vistas no art. 138, parágrafo único, v, da constituição do estado do Pará;
coNsideraNdo as atribuições do cargo comissionado de diretor de Plane-
jamento e Gestão de Pessoas, criado pela lei estadual nº 8.096, de 01 de 
janeiro de 2015 bem como o aumento da eficácia das ações relacionadas à 
gestão de pessoas nesta secretaria de estado de educação;
coNsideraNdo a necessidade de descentralização de poderes para des-
burocratizar e conferir maior eficiência às rotinas administrativas da Se-
cretaria de estado de educação - sedUc;coNsideraNdo que o art. 138, 
inciso v da constituição do estado do Pará permite aos secretários de esta-
dos a delegação de atribuições, por ato expresso, aos seus subordinados;
resolve:
art. 1º delegar ao (a) diretor(a) de Planejamento e Gestão de Pessoas a 
competência para a prática, revogação e anulação de ofício dos atos admi-
nistrativos relacionados à concessão de férias dos servidores vinculados a 
esta secretaria de estado de educação.
art. 2º os atos praticados com base no art. 1º, no exercício dos poderes 
delegados, devem mencionar expressamente o ato de delegação.
art. 3º os poderes delegados nesta Portaria Não podem ser objeto de 
subdelegação.
art. 4º a competência delegada por esta Portaria, será exercida com ob-
servância da legislação em vigor e sem prejuízo das atribuições formais e 
acessórias próprias aos titulares dos órgãos delegados, respeitada a fa-
culdade de serem os expedientes avocados pela secretária de estado de 
educação e secretária adjunta de Gestão de Pessoas, a qualquer tempo.
art. 5º ficam mantidas as disposições da Portaria de delegação nº 008, 
de 21 de janeiro de 2021, publicada no doe nº 34.470, de 25/01/2021.
art. 6º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
elietH de fátiMa da silva BraGa
secretária de estado de educação

Protocolo: 810907
Portaria Nº 699/ 2022– Gs/ sedUc
a secretária de estado de educação, usando de suas atribuições e conside-
rando não haver ônus adicional para o estado.
r e s o l v e:
desiGNar o servidor Huelison fábio santa Brígida cunha, Matrícula n° 
57224243-1, para atuar com agente Público de controle- aPc, desta se-
cretaria de estado de educação a partir de 07/06/2022.
dÊ- se ciÊNcia, PUBliQUe- se, reGistre- se e cUMPra- se.
secretaria de estado de edUcaÇÃo.
Belém, 07 de junho de 2022.
elietH de fátiMa da silva BraGa
secretária de estado de educação

Protocolo: 810928
.
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoMe: claUdia reGiNa de alBUQUerQUe Macedo
coNcessao: 30 dias
PerÍodo: 21/01/22 a 19/02/22
MatrÍcUla: 5901644/1 carGo: esPec edUc
lotaÇÃo: ee Ulisses GUiMaraes/BeleM
laUdo MÉdico: 86709
NoMe: Marco aNtoNio BeZerra de soUZa
coNcessao: 21 dias
PerÍodo: 03/02/22 a 23/02/22
MatrÍcUla: 5215099/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: ee MªBeleM Grao Pa/BeleM
laUdo MÉdico: 86714
NoMe: rosicleide aZevedo de soUZa BraGa
coNcessao: 31 dias

PerÍodo: 31/01/22 a 02/03/22
MatrÍcUla: 57190642  carGo: tec Gestao
lotaÇÃo: ceN caP at Pess sUrdeZ/BeleM
laUdo MÉdico: 86203
NoMe: serGio teiXeira da silva
coNcessao: 30 dias
PerÍodo: 14/02/22 a 15/03/22
MatrÍcUla: 5876729/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: ee stella Maria/aBaetetUBa
laUdo MÉdico: 88443
NoMe: taYNaN de Maria loBato cardias Maciel
coNcessao: 60 dias
PerÍodo: 14/02/22 a 14/04/22
MatrÍcUla: 54196398/2 carGo: NUtricioNista
lotaÇÃo: dir assist estUdaNte/BeleM
laUdo MÉdico: 89255
NoMe: valMir daMasceNo de liMa
coNcessao: 30 dias
PerÍodo: 15/03/22 a 13/04/22
MatrÍcUla: 54192359  carGo: Prof
lotaÇÃo: ee cristo reeNtor/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 88921

Protocolo: 811120
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoMe: JacKeBetH de oliveira freire
coNcessao: 60 dias
PerÍodo: 30/01/22 a 30/03/22
MatrÍcUla: 57188381/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: ee tereZiNHa siQUeira/caP Poco
laUdo MÉdico: 86478
NoMe: Marcia otero de alMeida rios
coNcessao: 90 dias
PerÍodo: 28/01/22 a 27/04/22
MatrÍcUla: 6333532/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: ee deodoro MeNdoNca/BeleM
laUdo MÉdico: 86118
NoMe: MYcHelli Pereira tavares
coNcessao: 100 dias
PerÍodo: 26/12/21 a 04/04/22
MatrÍcUla: 54190258/2 carGo: esPec edUc
lotaÇÃo: ee aNtoNio costa/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 86472
NoMe: saNdra da silva aGostiNi
coNcessao: 30 dias
PerÍodo: 15/01/22 a 13/02/22
MatrÍcUla: 5889542/1 carGo: esPec edUc
lotaÇÃo: ee cid d Bosco/castaNHal
laUdo MÉdico: 85591
NoMe: saNdra da silva aGostiNi
coNcessao: 30 dias
PerÍodo: 15/01/22 a 13/02/22
MatrÍcUla: 5889542/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: ee Mª oliveira/castaNHal
laUdo MÉdico: 85591

Protocolo: 811123

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

errata da Portaria Nº 005023 / 2022 - saGeP - 03/06/2022
oNde se LÊ: de 02/03/2022 a 28/02/2026
Leia-se: 06/06/2022 a 28/02/2026

Protocolo: 810875

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 810729
contrato de locação nº 131/2022– sedUc/ JaloN aleXaNdre silva
onde se Lê
cPf: 677.017.274-04
Leia-se:
cPf: 677.917.274-04
Publicado no doe de nº 35.000 em 08/06/2022
ordenador: elieth de fátima da silva Braga/ 
secretária de estado de educação

Protocolo: 811511
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.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 53710/2022
oBJetivo: conduzir equipe técnica que participará da etapa regional JePs 
2022-região tocantins, no município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: aNtoNio felicio soUsa PiNto
MatrÍcUla: 467839
cPf: 14566257215
carGo/fUNÇÃo:
assisteNte adMiNistrativo / ativ aUX iNterMed
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811086
Portaria de diarias No. 53716/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
castaNHal / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / castaNHal / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: valdo Pereira MoUra
MatrÍcUla: 5317843
cPf: 11268646253
carGo/fUNÇÃo:
Professor classe i / doceNte
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811087
Portaria de diarias No. 53619/2022
oBJetivo: conduzir equipe técnica que realizará levantamento de deman-
das bens móveis 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: WilKsoN aroUcHe saMPaio
MatrÍcUla: 57217529
cPf: 71703632249
carGo/fUNÇÃo:
Motorista / ativ aPoio oPerac
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811107
Portaria de diarias No. 53711/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: aNa claUdia de Moraes Neves
MatrÍcUla: 80845152
cPf: 26307146249
carGo/fUNÇÃo:
coordeNador / direcao
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811091
Portaria de diarias No. 53717/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: rosivaN PiMeNta de soUZa
MatrÍcUla: 54196030
cPf: 63430924200
carGo/fUNÇÃo:
Professor classe ii / doceNte
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811095
Portaria de diarias No. 53726/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: MarlUce de carvalHo farias
MatrÍcUla: 57210662
cPf: 68543050200
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPeracioNal / ativ aPoio oPerac
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811098
Portaria de diarias No. 53719/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: Maria do socorro de caMPos MoNteiro
MatrÍcUla: 350095

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 5
contrato:141/2017
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da eeeM car-
mina Gomes - são félix do Xingu
objeto do contrato: visando alterar a cláusula oitava- da vigência e da 
Prorrogação, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 017/2017-Nlic/sedUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programática: 
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: santiago Bringel Pereira, no cPf: 104.447.326-67, residente e 
domiciliado no município na av. rio Xingu, nº2926, setor alecrim, ceP: 
68.380.00, são félix do Xingu/Pa
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: 811497
terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 116/2021.
contratante: secretaria de educação do estado do Pará.
contratado: Ms vasconcellos construções ltda. cNPJ Nº 11.162.436/0001-37
objeto do contrato: reforma e ampliação da eeefM teodato de rezende
objeto do termo aditivo: a presente adequação ocasionará o acréscimo 
no valor do contrato em r$ 799.776,69 (setecentos e noventa e nove mil, 
setecentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) e supressão 
no valor de r$ 2.170,67 (dois mil, cento e setenta reais e sessenta e sete 
centavos) o qual ocasionará o 2° termo aditivo no valor de r$ 797.606,02 
(setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e seis reais e dois centavos). 
com isso, o valor total do contrato passará para r$ 2.475.569,64 (dois 
milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove 
reais e sessenta e quatro centavos).
data assinatura: 08 de junho de 2022.
contrato de empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: elieth de fátima da silva Braga - secretária de estado de edu-
cação do Pará.

Protocolo: 811507
terMo aditiVo ao coNtrato
setiMo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 159/2017
contratante: secretaria de educação do estado do Pará.
contratados: vat tecNoloGia da iNforMaÇÃo ltda e tecHloG 
serviÇos de GestÃo e sisteMas iNforMatiZados ltda. cNPJ Nº 
04.019.447/0001-63 e tecHloG serviÇos de GestÃo e sisteMas iN-
forMatiZados ltda cNPJ Nº 03.613.289/0001-02
objeto do termo aditivo: 1.1 Presente termo aditivo tem por objeto a 
prorrogação do prazo de execução dos serviços e da vigência do contrato 
n°159/2017, a contar de 04 de junho de 2022 com termino em 03 de 
junho 2023.
1.2 a presente adequação importará no valor total de r$ 9.481.177,76 
(nove milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, cento e setenta e sete 
reais e setenta e seis centavos) será custeado pelos recursos do tesouro 
- fonte 0102.
data assinatura: 03 de junho de 2022.
contrato de empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: elieth de fátima da silva Braga - secretária de estado de edu-
cação do Pará.

Protocolo: 811274

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 53473/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrestaÇÃo de coNtas: 15 dias
oBservaÇÃo: solicito sUPriMeNto de fUNdos Para ateNder as 
Necessidades eMerGeNciais de Material de coNsUMo do PriMei-
ro seMestre da dÉciMa oitava Use, coMo Material de eXPedieNte, 
Material de liMPeZa e oUtros.
carGo/fUNÇÃo:
esPecialista eM edUcacao classe i / esPecialista
cPf: 63335867220
NoMe: Maria MateUs Mota
MatrÍcUla: 57208876
ProGraMa de traBalHo: 1509
foNte de recUrso: 102
NatUreZa desPesa: 339030
valor: r$ 2000,00
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811084
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cPf: 14223465287
carGo/fUNÇÃo:
Prof. colaBorador Nivel sUPerior / doceNte
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811099
Portaria de diarias No. 53577/2022
oBJetivo: Participação na formação de Gestores dos centros de educação 
de Jovens e adultos -ceeJas.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
XiNGUara / MaraBa / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BeleM / 06/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 2
BeleM / MaraBa / 08/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / XiNGUara / 08/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: WaNdersoN caMarGo rodriGUes
MatrÍcUla: 57204962
cPf: 95466363120
carGo/fUNÇÃo:
Professor classe ii / doceNte
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811100
Portaria de diarias No. 53576/2022
oBJetivo: Participação na formação de Gestores dos centros de educação 
de Jovens e adultos -ceeJas.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
XiNGUara / MaraBa / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BeleM / 06/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 2
BeleM / MaraBa / 08/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / XiNGUara / 08/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: raiMUNda NoNata de sa silva
MatrÍcUla: 5739292
cPf: 42862850144
carGo/fUNÇÃo:
diretor de UNidade escolar i / direcao
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811101
Portaria de diarias No. 53587/2022
oBJetivo: realiZar eNtreGa de iNstrUMeNtos MUsicais (sUPorte 
Para PartitUra violÃo Para estUdaNte aGoGo e sUPorte Para Mi-
crofoNe) Na eeeM Gr. GaBriel sales PiMeNta (teMPo iNteGral) e 
eeeM PliNio PiNHeiro (teMPo iNteGral) , coNstatar a Necessida-
de de BeNs Móveis Para ateNder a eeeM Gr. GasPar viaNa.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MaraBa / 06/06/2022 - 09/06/2022 Nº diárias: 3
MaraBa / BeleM / 09/06/2022 - 09/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: alessaNdra carvalHo cavalcaNte
MatrÍcUla: 57211429
cPf: 46217258234
carGo/fUNÇÃo:
cHefe de GrUPo / direcao
ordeNador: Jose aleXaNdre BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 811132
Portaria de diarias No. 53588/2022
oBJetivo: realiZar eNtreGa de iNstrUMeNtos MUsicais (sUPorte 
Para PartitUra violÃo Para estUdaNte aGoGo e sUPorte Para Mi-
crofoNe) Na eeeM Gr. GaBriel sales PiMeNta (teMPo iNteGral) e 
eeeM PliNio PiNHeiro (teMPo iNteGral) , coNstatar a Necessida-
de de BeNs Móveis Para ateNder a eeeM Gr. GasPar viaNa.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MaraBa / 06/06/2022 - 09/06/2022 Nº diárias: 3
MaraBa / BeleM / 09/06/2022 - 09/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: leila do socorro MoNteiro dos saNtos
MatrÍcUla: 57212633
cPf: 63487721287
carGo/fUNÇÃo:
cHefe de GrUPo / direcao
ordeNador: Jose aleXaNdre BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 811134
Portaria de diarias No. 53586/2022
oBJetivo: realiZar avaliaÇÃo Para coNstatar a NeNecessidade 
de BeNs Móveis Para ateNder a deMaNda iN loco da eeefM del-
Gado leÃo.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / cacHoeira do arari / 06/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 4
cacHoeira do arari / BeleM / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: rosileNe da Mota Moraes
MatrÍcUla: 57224233
cPf: 63054590291
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNterMed
ordeNador: Jose aleXaNdre BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 811129
Portaria de diarias No. 53728/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: edMUNdo GoMes Barreiros
MatrÍcUla: 5429455
cPf: 26894343268
carGo/fUNÇÃo:
Professor classe ii / doceNte
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811498

Portaria de diarias No. 53725/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
castaNHal / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / castaNHal / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: GileNo do NasciMeNto Brito
MatrÍcUla: 5786576
cPf: 39617084287
carGo/fUNÇÃo:
Professor classe ii / doceNte
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811489
Portaria de diarias No. 53722/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: liaNe NaZaretH lisBoa laGo
MatrÍcUla: 5216141
cPf: 26721457253
carGo/fUNÇÃo:
Professor classe ii / doceNte
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811491
Portaria de diarias No. 53727/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: Katia cristiNa GoNcalves Barros
MatrÍcUla: 6033393
cPf: 30299560244
carGo/fUNÇÃo:
escrev.datiloGrafo / ativ aUX iNterMed
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811494
Portaria de diarias No. 53731/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: Marcos PiNHeiro de liMa
MatrÍcUla: 6011853
cPf: 09804390272
carGo/fUNÇÃo:
Professor Nivel sUPerior lP / doceNte
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811485
Portaria de diarias No. 53713/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: JoYce Marcia BraGa do aMaral
MatrÍcUla: 57197635
cPf: 69025592287
carGo/fUNÇÃo:
esPecialista eM edUcacao classe ii / esPecialista
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811483
Portaria de diarias No. 53712/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: rosa Maria raYol reis
MatrÍcUla: 5787947
cPf: 39148793272
carGo/fUNÇÃo:
Professor classe i / doceNte
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811477
Portaria de diarias No. 53724/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: WerivaNa araNHa Matos
MatrÍcUla: 5896408
cPf: 58416811253
carGo/fUNÇÃo:
Professor classe ii / doceNte
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811470
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Portaria de diarias No. 53650/2022
oBJetivo: cerimonial a representante da sedUc na abertura dos Jogos 
estudantis Paraense - JePs/2022, como também, confecção de vídeo insti-
tucional a ser veiculado nas redes sociais.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: aNdersoN rodriGUes da silva
MatrÍcUla: 57212568
cPf: 68092652287
carGo/fUNÇÃo:
cHefe de GrUPo / direcao
ordeNador: trYcia GoMes MoUra carreira cPf: 59383003200

Protocolo: 811436
Portaria de diarias No. 53580/2022
OBJETIVO: Cobertura fotográfica da entrega da Escola Estadual Irmã Dul-
ce, no município de Parauapebas.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / eldorado dos caraJas / 02/06/2022 - 02/06/2022 
Nº diárias: 0
eldorado dos caraJas / ParaUaPeBas / 02/06/2022 - 04/06/2022 
Nº diárias: 2
ParaUaPeBas / eldorado dos caraJas / 04/06/2022 - 04/06/2022 
Nº diárias: 0
eldorado dos caraJas / BeleM / 04/06/2022 - 04/06/2022 
Nº diárias: 0.5
NoMe: raiMUNdo Jose costa PoNtes
MatrÍcUla: 761079
cPf: 22842578287
carGo/fUNÇÃo:
serveNte ref. i / ativ aPoio oPerac
ordeNador: trYcia GoMes MoUra carreira cPf: 59383003200

Protocolo: 811433
Portaria de diarias No. 53652/2022
oBJetivo: cobertura Jornalístiica da abertura dos 64º Jogos estudantís 
Paraense - JeP’s 2022, no município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: WaldeNir silvaNo BaNdeira ferreira
MatrÍcUla: 55589090
cPf: 02865734234
carGo/fUNÇÃo:
GereNte de ProJeto v / direcao
ordeNador: trYcia GoMes MoUra carreira cPf: 59383003200

Protocolo: 811443
Portaria de diarias No. 53806/2022
oBJetivo: conduzir ao município de Barcarena, o coordenador ronaldo 
cateb Bitar à visitar a construção e reforma/ampliação da e. e. e. f. M 
“conego Batista campos”.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / BarcareNa / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0
BarcareNa / BeleM / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: esMeriNo Jose de Matos Barreira
MatrÍcUla: 183300
cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:
Motorista Niv. 8 / ativ aPoio oPerac
ordeNador: trYcia GoMes MoUra carreira cPf: 59383003200

Protocolo: 811445
Portaria de diarias No. 53822/2022
oBJetivo: visita técnica e administrativa na área de Gestão de Pessoas, 
no município de cametá.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / caMeta / 08/06/2022 - 09/06/2022 Nº diárias: 1
caMeta / BeleM / 09/06/2022 - 09/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs
MatrÍcUla: 14516
cPf: 10429549253
carGo/fUNÇÃo:
secretario adJUNto de Gestao de Pessoas / direcao
ordeNador: elietH de fatiMa da silva BraGa cPf: 28111435215

Protocolo: 811449
Portaria de diarias No. 53649/2022
OBJETIVO: Cobertura fotográfica da Abertura dos 64º Jogos Estudantís Pa-
raense - JeP’s 2022, no município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: eliseU tavares dias
MatrÍcUla: 760854
cPf: 25136330244
carGo/fUNÇÃo:
serveNte ref. i / ativ aPoio oPerac
ordeNador: trYcia GoMes MoUra carreira cPf: 59383003200

Protocolo: 811458
Portaria de diarias No. 53721/2022
oBJetivo: Participação na etapa regional JePs 2022-região tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BeleM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0.5

NoMe: aNdrea dos saNtos aZevedo
MatrÍcUla: 57174728
cPf: 26306360204
carGo/fUNÇÃo:
Professor classe i / doceNte
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 811467
Portaria de diarias No. 53449/2022
OBJETIVO: Serviços de vistoria para fins de fiscalização de obras da EE 
conego Batista campos - contrato n. 095/2021, localizada no Município 
de Barcarena.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / BarcareNa / 25/05/2022 - 25/05/2022 Nº diárias: 0
BarcareNa / BeleM / 25/05/2022 - 26/05/2022 Nº diárias: 1.5
NoMe: ferNaNdo rodriGUes alBUQUerQUe
MatrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
tecNico eM Gestao de iNfra-estrUtUra / ativ Nivel sUPerior
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 810861
Portaria de diarias No. 53508/2022
OBJETIVO: Serviços de fiscalização de obras nas: de construção de cre-
che no Município de tomé açú, eMe Brejo Grande do araguaia - conv. 
211/2018, localizada no Município de Brejo Grande do araguaia, eeeM 
dionisio Bentes - conv. 235/2018 e escola Nova com 12 salas de aula, 
localizadas no Município de rondon do Pará.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / toMe-acU / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
toMe-acU / BreJo GraNde do araGUaia / 30/05/2022 - 31/05/2022 
Nº diárias: 1
BreJo GraNde do araGUaia / roNdoN do Para / 31/05/2022 - 
02/06/2022 Nº diárias: 2
roNdoN do Para / BeleM / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1.5
NoMe: Pedro HeNriQUe siMao de MoUra
MatrÍcUla: 80845415
cPf: 76711021215
carGo/fUNÇÃo:
tecNico eM Gestao de iNfra-estrUtUra / ativ Nivel sUPerior
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 810856
Portaria de diarias No. 53509/2022
OBJETIVO: Serviços de vistoria para fins de fiscalização de obras da Escola 
Nova com 12 salas de aula - fNde (Garrafão do Norte) .
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / Garrafao do Norte / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0
Garrafao do Norte / BeleM / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1.5
NoMe: Jose carlos saNtos soUsa
MatrÍcUla: 57221037
cPf: 81104421291
carGo/fUNÇÃo:
tecNico eM Gestao de iNfra-estrUtUra / ativ Nivel sUPerior
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 810857
Portaria de diarias No. 53505/2022
OBJETIVO: Serviços de vistoria para fins de fiscalização de obras da EE 
Manoel Julião Garcia castanho - contrato n. 098/2021, localizada no Mu-
nicípio de Bragança.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / BraGaNca / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
BraGaNca / BeleM / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1.5
NoMe: Jose carlos saNtos soUsa
MatrÍcUla: 57221037
cPf: 81104421291
carGo/fUNÇÃo:
tecNico eM Gestao de iNfra-estrUtUra / ativ Nivel sUPerior
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 810858
Portaria de diarias No. 53752/2022
oBJetivo: serviços de levantamento in loco para conclusão do orçamento, 
bem como levantamento físico do projeto hidro-sanitário e drenagem na esco-
la Nova com 12 salas de aula, localizada no Município de Novo repartimento.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / Novo rePartiMeNto / 08/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 0
Novo rePartiMeNto / BeleM / 08/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 2.5
NoMe: valdiNei de soUsa liMa
MatrÍcUla: 5960986
cPf: 89837231220
carGo/fUNÇÃo:
tecNico eM Gestao de iNfra-estrUtUra / ativ Nivel sUPerior
ordeNador: Jose aleXaNdre BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 811325
Portaria de diarias No. 53753/2022
oBJetivo: conduzir os técnicos da drti para realizarem serviços de le-
vantamento in loco para conclusão do orçamento, bem como levantamento 
físico do projeto hidro-sanitário e drenagem na escola Nova com 12 salas 
de aula, localizada no Município de Novo repartimento.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / Novo rePartiMeNto / 08/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 0
Novo rePartiMeNto / BeleM / 08/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 2.5
NoMe: aNdreY costa aBoiM
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MatrÍcUla: 5897140
cPf: 62580825215
carGo/fUNÇÃo:
Motorista / ativ aPoio oPerac
ordeNador: Jose aleXaNdre BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 811330

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a secretaria adJUNta de GestÃo de Pessoas-saGeP/se-
dUc Notifica o servidor raiMUNdo alves da silva, matricu-
la 941840/1, cargo escrevente datilografo, lotado na secretaria esta-
dual de educação, ou seu representante legal, a comparecer a ccMP/
saGeP/sedUc, na sede da sedUc, sito na rodovia augusto Monte-
negro, Km 10, Belém, no prazo máximo de 07(sete) dias úteis, a con-
tar da data de publicação deste edital, a fim de tratar assunto refe-
rente ao processo de aposentadoria 2020/871088,visto que a certi-
dão de tempo de serviços apresenta-se elegível, e, para que não ale-
gue desconhecimento este edital está sendo publicado obedecen-
do aos Princípios constitucionais do contraditório e de ampla def-
esa, conforme o que preceitua a lei nº 5.810/94- regime Jurídico Úni-
co dos servidores Públicos.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
secretária adjunta de Gestão de Pessoas/saGeP

Protocolo: 811363
editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a secretaria adJUNta de GestÃo de Pessoas-saGeP/sedUc No-
tifica o servidor MaNoel JoÃo de oliveira tavares, matricu-
la 5716861/1, cargo Professor classe ii, lotado na secretaria esta-
dual de educação, ou seu representante legal, a comparecer a ccMP/
saGeP/sedUc, na sede da sedUc, sito na rodovia augusto Monte-
negro, Km 10, Belém, no prazo máximo de 07(sete) dias úteis, a con-
tar da data de publicação deste edital, a fim de tratar assunto re-
ferente ao processo de aposentadoria 299776/2010 e eProtoco-
lo 2121/791568, onde existem pedências documentais por parte do ser-
vidor, e, para que não alegue desconhecimento este edital está sen-
do publicado obedecendo aos Princípios constitucionais do contradit-
ório e de ampla defesa, conforme o que preceitua a lei nº 5.810/94- re-
gime Jurídico Único dos servidores Públicos.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
secretária adjunta de Gestão de Pessoas/saGeP

Protocolo: 811297

.

.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria Nº.:5056/2022 de 06/06//2022
de acordo com o Processo Nº619070/2022
designar valteir alves costa, Matrícula nº 57209594/1, espec. em 
educação, para responder interinamente pela função de secretaria (Ged-
1) da eeeM dr Geraldo Mendes de castro veloso/Maraba, a contar de 
08/06/2022.
Portaria Nº.:5057/2022 de 06/06//2022
de acordo com o Processo nº 543812/2022
designar adelaide cristiNa de alMeida Melo coNceiÇÃo, Matrícula 
nº 57212424/1, auxiliar operacional, para responder interinamente pela 
função de secretaria (Ged-1) da eeefM Nossa senhora do carmo/Belém, 
a contar de 08/06/2022.
Portaria Nº.:5044/2022 de 06/06//2022
de acordo com o Processo nº 458259/2022
designar lUiZa rodriGUes saNtaNa , Matrícula nº 5246091/2, espec. 
em educação, para responder pela função de diretor ii (Ged-3.1) da ee-
efM Placidia cardoso/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo 
de 15/06/2022 a 29/07/2022.
Portaria Nº.:5058/2022 de 06/06//2022
de acordo com o Processo nº 618177/2021
designar saNdra Passarelli de carvalHo, Matrícula nº 54190895/1, 
Professor, para responder interinamente pela função de vice-diretor (Ged-
2) da eeeM Profº ducilla almeida do Nascimento/altamira, a contar de 
08/06/2022.
Portaria Nº.:5045/2022 de 06/06//2022
de acordo com o Processo nº 517379/2022
designar Maria do socorro lUcas BaNdeira, Matrícula nº 723444/2, 
tecnico em educação, para responder pela função de diretor i (Ged-3) 
da eeef Moradores vila Nova P Moura/Belém,durante o impedimento do 
titular, no periodo de 27/06/2022 a 10/08/2022.
Portaria Nº.:5046/2022 de 06/06//2022
de acordo com o Processo nº148606/2021
designar NorMa sUeli Brito ferreira, Matrícula nº 57208457/1, es-
pec. em educação, para responder pela função de diretor i (Ged-3) da 
eeef Prof Joao renato franco/Belém, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 16/06/2022 a 30/07/2022.
Portaria Nº.:5042/2022 de 06/06//2022
de acordo com o Processo nº 638426/2022
designar elielsoN rodriGUes da silva, Matrícula nº 5890747/1, as-
sistente administrativo, para responder interinamente pela função de se-
cretario (Ged-1) da eeefM Mario Barbosa/Belém, a contar de 08/06/2022.

disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 5055/2022 de 06/06/2022
de acordo com o Processo Nº 619070/2022
dispensar, a pedido, claUdia lUiZa loPes Pradella, Matrícula nº 
57214751/1, assistente administrativo, da função de secretaria (Ged-
1) da eeeM dr Geraldo Mendes de castro veloso/Maraba, a contar de 
08/06/2022.
Portaria Nº.: 5039/2022 de 06/06/2022
de acordo com o Processo nº 638426/2022
dispensar, a pedido, faBricio farias MacHado, Matrícula nº 
57290303/2, assitente administrativo, da função de secretario (Ged-1) da 
eeefM Mario Barbosa/Belém, a contar de 08/06/2022.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº 031/2022 de 02/06/2022
coNceder fÉrias reGUlaMeNtares, aos servidores aBaiXo rela-
cioNados, lotados No ee Prof Joao lUdovico/liMoeiro do aJUrU.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
57210278/1 roBerto saNtos faYal 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
5899776/1 cleitoN clovis de castro GoNÇalves 01/07/2022 14/08/2022 2022 45
5336392/3 roseleNe Balieiro da silva 01/09/2022 30/09/2022 2022 30

Portaria Nº 029/2022 de 02/06/2022
coNceder fÉrias reGUlaMeNtares, aos servidores aBaiXo rela-
cioNados, lotados Na ee JeroNiMo MilHoMeM tavares/liMoeiro 
do aJUrU.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
57213991/1 GeNilZa feliZ Maciel 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
57210265/1 GilBerto WaNZeler dos saNtos 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
5900698/1 JHosefH NUNes BorGes 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
6033458/1 Maria das GraÇas Moraes Barra 04/07/2022 02/08/2022 2022 30
54182184/2 rosivaldo vascoNcelos dias 15/09/2022 29/10/2022 2022 45

Portaria Nº 027/2022 de 02/06/2022
coNceder fÉrias reGUlaMeNtares, aos servidores aBaiXo rela-
cioNados, lotados Na eeeM HeriBerto Barroso araGUao/caMeta

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
5778611/2 eliZaNGela viaNa loUsada 20/07/2022 02/09/2022 2022 45

Portaria Nº 026/2022 de 02/06/2022
coNceder fÉrias reGUlaMeNtares, aos servidores aBaiXo re-
lacioNados, lotados No ceNtro de forMaÇÃo ProfissioNal de 
caMeta/caMeta.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
5892430/1 clelMa GoNZaGa de leao 01/08/2022 30/08/2022 2022 30
57210236/1 PaUlo cesar WaNZeler caldas 01/08/2022 30/08/2022 2022 30
5900727/1 rosaNGela do socorro da crUZ Medeiros 01/08/2022 30/08/2022 2022 30
5893908/1 Zildeia de JesUs UadY PortilHo aQUiMe 03/08/2022 01/09/2022 2022 30

Portaria Nº 025/2022 de 02/06/2022
coNceder fÉrias reGUlaMeNtares, aos servidores aBaiXo re-
lacioNados, lotados No ceNtro de forMaÇÃo ProfissioNal de 
caMeta/caMeta.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
5890026/1 alessaNdra Pereira de carvalHo veloso 01/07/2022 14/08/2022 2022 45
5899978/1 aUdileNe do socorro cardoso MoNteiro 01/07/2022 14/08/2022 2022 45
553425/1 cacilda rodriGUes de carvalHo 01/07/2022 30/07/2022 2022 30

57212123/1 eNilZa de alMeida caldas 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
57212911/1 Helter Jose silva da costa 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
5899931/1 viviaN das GraÇas cUNHa lisBoa 01/07/2022 14/08/2022 2022 45
5891362/1 NeYlce fUrtado freitas 12/07/2022 10/08/2022 2022 30

Portaria Nº 020/2022 de 02/06/2022
coNceder fÉrias reGUlaMeNtares, aos servidores aBaiXo rela-
cioNados, lotados Na 2ª Ure de caMeta/caMeta.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
57216338/1 deilaNe MiraNda de freitas 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
54183004/2 doris BarBosa castro 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
57218427/1 edY carlos reis GaYa 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
5900690/1 fraNcileNe Meireles rodriGUes 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
57202567/2 Jose do socorro coelHo Barra 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
57212115/1 Maria MireNe BarBosa de Barros 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
57215526/1 QUeila valeNte Moraes 01/07/2022 30/07/2022 2022 30

Portaria Nº.:5041/2022 de 06/06/2022
Nome: viviaNe Pereira da silva
Matrícula:5459753/2 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef são João Batista/Belém
Portaria Nº.:5047/2022 de 06/06/2022
Nome: NelMa Mata da coNceiÇÃo
Matrícula:5941718/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef são João Batista/Belém
Portaria Nº.:5048/2022 de 06/06/2022
Nome: Maria das dores oliveira dos saNtos
Matrícula:731668/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2021
Unidade:eeef são João Batista/Belém
Portaria Nº.:5049/2022 de 06/06/2022
Nome: Jose valdeci saNta BriGida teiXeira
Matrícula:5894092/2 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef são João Batista/Belém
Portaria Nº.:5050/2022 de 06/06/2022
Nome: eliaNa tavares de soUZa
Matrícula:392413/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef são João Batista/Belém
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Portaria Nº.:5051/2022 de 06/06/2022
Nome: caMila leao seNa
Matrícula:57211441/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef são João Batista/Belém
Portaria Nº.:5052/2022 de 06/06/2022
Nome: MicHele de fatiMa Macedo NasciMeNto
Matrícula:5836794/1 Período:04/07/22 à 17/08/22exercício:2021
Unidade:ee Prof Zulima vergolino dias/ananindeua
Portaria Nº.:5053/2022 de 06/06/2022
Nome: JosiaNe carvalHo GoMes
Matrícula:57209477/1 Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2021
Unidade:ee Prof esther Bandeira Gomes/Belém
Portaria Nº.:5054/2022 de 06/06/2022
Nome: Maria risalva costa coelHo
Matrícula:642851/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ERC Anexo Nucleo Helena Antipoff/Belém
Portaria Nº.:5062/2022 de 06/06/2022
Nome: Maria Paiva ferreira
Matrícula:523690/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee Paulo Maranhao/Belém
Portaria Nº.:5063/2022 de 06/06/2022
Nome: selMa Maria da silva cHaves
Matrícula:57208593/1 Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2021
Unidade:eeef rosa Gattorno/Belém
Portaria Nº.:5064/2022 de 06/06/2022
Nome: rosiNilMa PaNtoJa freitas
Matrícula:57225970/2 Período:18/07/22 à 31/08/22exercício:2022
Unidade:ee Jaderlandia/ananindeua
Portaria Nº.:5131/2022 de 06/06/2022
Nome: Maria das dores liMa costa
Matrícula:6027180/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee Presid tancredo de almeida Neves/ananindeua
Portaria Nº.:5132/2022 de 06/06/2022
Nome: MarlUcia siMoes dos saNtos
Matrícula:562726/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee Presid tancredo de almeida Neves/ananindeua
Portaria Nº.:5133/2022 de 06/06/2022
Nome: Maria BeNtes do NasciMeNto
Matrícula:6008631/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee Presid tancredo de almeida Neves/ananindeua
Portaria Nº.:5134/2022 de 06/06/2022
Nome: sHeila de oliveira costa
Matrícula:5890945/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2021
Unidade:ee Presid tancredo de almeida Neves/ananindeua
Portaria Nº.:5135/2022 de 06/06/2022
Nome: raiMUNda de soUZa liMa
Matrícula:6022103/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2021
Unidade:ee Presid tancredo de almeida Neves/ananindeua
Portaria Nº.:5136/2022 de 06/06/2022
Nome: Nilcelis do socrro silveira Maia
Matrícula:454702/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee Presid tancredo de almeida Neves/ananindeua
Portaria Nº.:5137/2022 de 06/06/2022
Nome: JaceNilda leao de aNdrade
Matrícula:6017010/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee Presid tancredo de almeida Neves/ananindeua
Portaria Nº.:5138/2022 de 06/06/2022
Nome: Joao PaUlo NasciMeNto costa
Matrícula:57213624/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee Presid tancredo de almeida Neves/ananindeua
Portaria Nº.:5139/2022 de 06/06/2022
Nome: Marta das cHaGas silva
Matrícula:220680/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2021
Unidade:ee Prof. Jose valente ribeiro/ananindeua
Portaria Nº.:5140/2022 de 06/06/2022
Nome: Joao JUNior dos saNtos alves
Matrícula:57234528/1 Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2021
Unidade:ee Prof. Jose valente ribeiro/ananindeua
Portaria Nº.:5141/2022 de 06/06/2022
Nome: sUeNe Mafra reis
Matrícula:57208504/1 Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2021
Unidade:ee Prof Joaquim viana/ananindeua
Portaria Nº.:5143/2022 de 06/06/2022
Nome: elioMar iBiaPiNa rodriGUes
Matrícula:57224161/1 Período:19/07/22 à 17/08/22 exercício:2019
Unidade:ee Prof temistocles araujo/Belém
Portaria Nº.:200/2022 de 17/01/2022
Nome: deBora saNtaNa MiraNda
Matrícula:57211327/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 exercício:2021
Unidade:ee Wilson dias da fonseca/santarem
Portaria Nº.:002/2022 de 01/06/2022
Nome:aliNe cristiNa crUZ silva
Matrícula:5890727/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:eeefM. stella Maris/soure
Portaria Nº.:006/2022 de 01/06/2022
Nome:cristiaNe do socorro MiraNda fiGUeiredo
Matrícula:5891414/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:eeefM.stella Maris/soure
Portaria Nº.:007/2022 de 01/06/2022
Nome:GilsoN ricardo PiNHeiro liMa
Matrícula:5890739/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:eeefM.stella Maris/soure

Portaria Nº.:285/2022 de 27/05/2022
Nome:lUciaNa de aMoriM ferreira silva
Matrícula:5902635/1Período:02/08/22 à 15/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Prof.argentina Pereira/Bragança
Portaria Nº.:286/2022 de 30/05/2022
Nome:lUciaNi Maria de fiGUeiredo
Matrícula:5902643/1Período:02/08/22 à 15/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.dr. franc,de Paula Pinheiro/Bragança
Portaria Nº.:288/2022 de 30/05/2022
Nome:JaMesoN correa BorGes
Matrícula:5902624/1Período:03/08/22 à 16/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.domingas da costa sousa/Bragança
Portaria Nº.:289/2022 de 30/05/2022
Nome:eleN JeisiaNe da silva GUiMarÃes Macedo
Matrícula:5902680/1Período:02/08/22 à 15/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.domingas da costa sousa/Bragança
Portaria Nº.:290/2022 de 30/05/2022
Nome:Maria do socorro de oliveira teiXeira
Matrícula:5529824/2Período:02/08/22 à 15/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.domingas da costa sousa/Bragança
Portaria Nº.:386/2022 de 31/05/2022
Nome:alessaNdra de araUJo dos saNtos
Matrícula:57211046/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Walkise da silveira vianna/Marabá
Portaria Nº.:387/2022 de 31/05/2022
Nome:GeidsoN loPes da silva
Matrícula:57211532/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Walkise da silveira vianna/Marabá
Portaria Nº.:389/2022 de 31/05/2022
Nome:NilcleZio Moreira de liMa
Matrícula:57214762/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Walkise da silveira vianna/Marabá
Portaria Nº.:390/2022 de 31/05/2022
Nome:alciNeia rosa da silva costa
Matrícula:57215103/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Walkise da silveira vianna/Marabá
Portaria Nº.:413/2022 de 31/05/2022
Nome:aNdre Matos da silva
Matrícula:5948721/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2021
Unidade:ee.Getulio vargas/itupiranga
Portaria Nº.:53/2022 de 31/05/2022
Nome:adeMar Macedo de araUJo
Matrícula:57209823/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2021
Unidade:eeefM.osvaldo cruz/capitão Poço
Portaria Nº.:55/2022 de 31/05/2022
Nome:reGiaNe Maria coelHo da costa
Matrícula:650218/1Período:26/07/22 à 24/08/22exercício:2022
Unidade:eeefM.osvaldo cruz/capitão Poço
Portaria Nº.:5154/2022 de 06/06/2022
Nome:raMoN silva MUller
Matrícula:5941908/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Nedaulino vianna da silveira/ananindeua
Portaria Nº.:5155/2022 de 06/06/2022
Nome:liBia do carMo vieira
Matrícula:730904/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Nedaulino vianna da silveira/ananindeua
Portaria Nº.:5156/2022 de 06/06/2022
Nome:MicHelle fraNco da silva
Matrícula:57224542/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Nedaulino vianna da silveira/ananindeua
Portaria Nº.:5157/2022 de 06/06/2022
Nome:Mario soUto aMaral
Matrícula:394696/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Nedaulino vianna da silveira/ananindeua
Portaria Nº.:5158/2022 de 06/06/2022
Nome:MariNalva loPes alMeida
Matrícula:239283/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Nedaulino vianna da silveira/ananindeua
Portaria Nº.:5159/2022 de 06/06/2022
Nome:odilea Pereira riBeiro
Matrícula:6002560/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Nedaulino vianna da silveira/ananindeua
Portaria Nº.:5160/2022 de 06/06/2022
Nome:ZeNaide riBeiro de seNa
Matrícula:454192/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Paulo Maranhão/Belém
Portaria Nº.:5161/2022 de 06/06/2022
Nome:alessaNdra leal carNeiro
Matrícula:6400698/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Paulo Maranhão/Belém
Portaria Nº.:5162/2022 de 06/06/2022
Nome:fraNKliN dias da costa
Matrícula:57212073/1Período:18/07/22 à 16/08/22exercício:2022
Unidade:eeef. casa da criança santa ines/Belém
Portaria Nº.:5163/2022 de 06/06/2022
Nome:MUrilo ferNaNdes sales
Matrícula:57212208/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeProf. Joaquim viana/ananindeua
Portaria Nº.:5164/2022 de 06/06/2022
Nome:reGiNa Maria saNtos costa
Matrícula:57212193/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Marechal cordeiro de farias/Belém
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Portaria Nº.:5061/2022 de 06/06/2022
Nome:Maria de fatiMa freitas PiNHeiro
Matrícula:103764/3Período:16/05/22 à 29/06/22exercício:2022
Unidade:ee.Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Protocolo: 811435

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

cessar LiceNÇa e BoLsa estadUaL Para PÓs-GradUaÇÃo
Protocolo: 2022/555798
Portaria N° 2292/22, de 03 de junho de 202
cessar, a contar de 01.08.2017, os efeitos da Portaria Nº 90/15 de 
19.01.2015, publicada no d.o.e nº 32.815 de 26.01.2015, que concedeu 
liceNÇa e Bolsa estadUal de Pós-GradUaÇÃo ao servidor iedo soU-
Za saNtos id. funcional nº 57233044/ 1 , cargo de Professora assis-
TENTE, lotado no CAMPUS DE PARAGOMINAS, para fins de regularização.
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UePa.

Protocolo: 810957
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte.
Protocolo: 2017/515403
Portaria N° 2293/22, de 03 de junho de 2022.
coNceder ao(a) servidor(a) MariNa cHaHiNi cardoso, id. funcional 
nº 5256690/2, cargo de Professor aUXiliar, lotado no(a) caMPUs de 
saNtarÉM/ dsiN, progressão vertical, para referência i da classe de 
Professor assisteNte com vigência a contar de18.04.2022.
Protocolo: 2022/414651
Portaria N° 2319/22, de 07 de junho de 2022
coNceder ao(a) servidor(a) siMoNe BeverlY NasciMeNto da costa, 
id. funcional nº3005690/3, cargo de Professor aUXiliar, lotado no(a) 
dePartaMeNto deeNferMaGeM HosPitalar, progressão vertical, 
para referência i da classe de Professor assisteNte com vigência a 
contar de 29.03.2022.
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 810937
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Protocolo: 2022/177356
Portaria N° 2294/22, de 06 de junho de 2022
coNceder ao(a) servidor(a) aNa claUdia MartiNs e MartiNs, id. fun-
cional nº5738083/ 3, cargo de técnico em terapia ocupacional c - iii, lo-
tada na coordenadoria administrativa do campus ii, Progressão funcional 
por Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo2020/2022, 
para referência iv da classe c, do cargo de tÉcNico eM teraPia ocU-
PacioNal integrante do quadro permanente de servidores técnicos, ad-
ministrativos e operacionais da UePa, com vigência retroativa a contar de 
11.02.2022.
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UePa.

Protocolo: 810960

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2019/641722
Portaria N° 1842/22, de 18 de maio de 2022.
deterMiNar ao(a) servidor(a) taNia reGiNa loBato dos saNtos, id. 
funcional nº 784397/3, na função de Professor titUlar, lotado(a) no(a) 
dePartaMeNto de edUcaÇÃo Geral, goze de 30(trinta) dias restantes 
de licença Prêmio, concedido pela Portaria Nº 749, de 01.04.2010, re-
ferente ao triênio de 01.04.2007 a 31.03.2010, no período de 15.08.2022 
a 13.09.2022.
Protocolo: 2021/61762
Portaria N° 2277/22, de 02 de junho de 2022
coNceder ao(a) servidor(a) Nidal afif oBeid freitas, id. funcional nº 
5180040/4, cargo de Professor assisteNte, lotado(a) no(a) caMPUs 
de coNceiÇÃo do araGUaia, 150(cento e cinquenta) dias de licença 
Prêmio, no período de 01.08.2022 a 28.12.2022, referente aos triênios 
abaixo; 02.03.2005 a 01.03.2008 = 60 (sessenta) dias;
02.03.2008 a 01.03.2011 = 60 (sessenta) dias;
02.03.2011 a 01.03.2014 = 30 (trinta);
Protocolo: 2022/609305
Portaria N° 2316/22, de 07 de junho de 2022.
coNceder ao(a) servidor(a) Maria do MoNte serrat MacHado crUZ, 
id. funcional nº 5099188/1, cargo de aUXiliar de servico, lotado(a) 
no(a) coordeNadoriaadMiNistrativa do caMPUs i, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de12.09.2007 a 12.09.2010, no 
período de 06.06.2022 a 05.07.2022.
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 810931

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
e-Protocolo: 2022/191968
LaUdo nº 90956 de 05 de junho de 2022
NoMe do servidor (a): soNia soUZa caMPos
MatrÍcUla: 57209678/1
carGo: aGeNte adMiNistrativo B
orGÃo: UNiversidade do estado do Para.
PerÍodo: 31/01/2022 a 14/02/2022
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UNiversidade do estado do Pará
e-Protocolo: 2022/468471
LaUdo nº 87291 de 09 de março de 2022
NoMe do servidor (a): JoÃo Bosco ferreira
MatrÍcUla: 602299/2
carGo: Professor aUXiliar
orGÃo: UNiversidade do estado do Para.
PerÍodo: 04.01.22 a 03.04.2022
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UNiversidade do estado do Pará
e-Protocolo: 2022/425085
LaUdo nº 88260 de 29 de março de 2022
NoMe do servidor (a): reJaNe de assis oliveira MoNteiro
MatrÍcUla: 302937/2
carGo: Professor assisteNte
orGÃo: UNiversidadade estado do Para.
PerÍodo: 04.03.2022 a 02.04.2022
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UNiversidade do estado do Pará
e-Protocolo: 2022/149547
LaUdo nº 90565 de 25 de maio de 2022
NoMe do servidor (a): Maria das GraÇas MoUra riBeiro
MatrÍcUla: 5041201/1
carGo: aUXiliar adMiNistrativo B
orGÃo: UNiversidade do estado do Para.
PerÍodo: 07/02/2022 a 11/02/2022
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UNiversidade do estado do Pará
e-Protocolo: 2022/117091
LaUdo nº 88383 de 03 de abril de 2022
NoMe do servidor (a): rosa Maria MesQUita MilHoMeM costa
MatrÍcUla: 3184943/1
carGo: MÉdico a
orGÃo: UNiversidade do estado do Para.
PerÍodo: 25/01/2022 a 08/02/2022
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 810943

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor.
Protocolo: 2022/671288
Portaria N° 2289/22, de 03 de junho de 2022
art. 1º - desiGNar os servidores abaixo relacionados para comporem a 
comissão Nacional de Ética em Pesquisa (coNeP)

NoMe MatrÍcULa ocUPaÇÃo
aNa d arc MartiNs de aZevedo 0455610/3 coordeNadora

MaUro eMilio costa silva 19547778/2 vice- coordeNador
tÂNia reGiNa loBato dos saNtos 00784397/3 MeMBro titUlar
carlos aUGUsto PiNHeiro soUto 580772/7 MeMBro titUlar

elisaNGela claUdia de Medeiros Moreira 57193243/1 MeMBro titUlar
Maria rosaNa de oliveira castro 57198154/3 MeMBro titUlar

adMilsoN alcÂNtara da silva 54188981/1 MeMBro titUlar
lUciclÉia Pereira da silva 54187714/3 MeMBro titUlar

veNiZe NaZarÉ raMos rodriGUes 348864/2 MeMBro titUlar
JosaNe daNiela freitas PiNto 57188417/2 MeMBro titUlar

saNdra do socorro MiraNda Neves 55590193/2 MeMBro sUPleNte
aNa cláUdia tavares MartiNs 55589946/2 MeMBro sUPleNte

Maria cÉlia Barros virGoliNo PiNto 5255368/2 MeMBro sUPleNte
aNa telMa MoNteiro de soUsa 377880/4 MeMBro sUPleNte
Marcelo lUiZ BeZerra da silva 5534488/2 MeMBro sUPleNte

reNilda do rosário Moreira rodriGUes Bastos 196312/2 MeMBro sUPleNte
diNiZ aNtÔNio de seNa Bastos 0311022/3 MeMBro sUPleNte

JoNas MoNteiro arraes 7001398/3 MeMBro sUPleNte

art. 2º – ficaM revoGadas as deMais disPosiÇÕes eM coNtrário.
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UePa.

Protocolo: 810951
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.

.

errata
.

errata
Protocolo: 2017/167343
Retificar os termos da presente PORTARIA Nº 1654/22, de 12.05.2022, 
publicada no d.o.e nº 34.972 de17.05.2022, referente a Progressão fun-
cional do (a) servidor (a) toNY leao da costa o seguinte:
onde se lê: “… assisteNte iv, …”  Leia-se: “… assisteNte …”
Protocolo: 2022/587749
Retificar os termos da presente PORTARIA Nº 2106/22, de 26.05.2022, 
publicada no d.o.e nº 34.988 de31.05.2022, referente a Progressão fun-
cional do (a) servidor (a) PeNN lee MeNeZes rodriGUes o seguinte:
onde se lê: “… assisteNte …”  Leia-se: “…, adJUNto i, …”
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 810925

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2020/1018965
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do estado do Pará – UePa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pre-
GÃo eletrÔNico N° 5/2022/UePa, cujo objeto é a aquisição de Material 
Permanente e consumo que visa atender as aulas práticas do ensino, es-
tágio e projeto pós covid do curso de fisioterapia do campus de tucuruí 
da UePa.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 07. 590.023/0001-42 - HaNd life sUPriMeNtos Medicos e fisio-
teraPicos eireli, itens 10, 11, 14, 21, 22 e 23. valor da proposta r$ 
8.224,91.
2- 10.462.477/0001-42 - assUM Preto ProdUcoes cUltUrais e co-
Mercio de Materiais Para Uso Medico eireli, item 18. valor da pro-
posta r$ 4.508,40.
3- 18.932.464/0001-00 - K r G BeNto eireli, itens 1 e 09. valor da 
proposta r$ 1.220,00.
4- 23.015.239/0001-30 - sao BerNardo coMercio de ProdUtos Para 
saUde ltda,itens 5, 6 e 17. valor da proposta r$ 3.352,00.
5- 24.473.719/0001-08 - iMPerio coMercio de eQUiPaMeNtos de es-
critorio eireli, item 16. valor da proposta r$ 8.765,00.
6- 33.566.304/0001-70 - J G GoMes coMercio de sUPriMeNtos, itens 
04, 08, 12, 13 e 19. valor da proposta r$ 4.331,45.
itens cancelados: itens 02, 03, 07, 15 e 20.
Belém, 08 de Junho de 2022.
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da Universidade do estado do Pará/UePa

Protocolo: 811085

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2260/2022, de 08 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: coordeNador adMiNistrativo de caMPU
Nome: eliaNaY avelar do NasciMeNto
Matrícula funcional: 57200834/ 1
valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 2376/2022, de 08 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: aUXiliar de servico c
Nome: elcirio Jose costa do NasciMeNto
Matrícula funcional: 57201257/ 1
valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
carlos Jose caPela BisPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 811162

diÁria
.

coNcessÃo de diarias
Protocolo nº2022/633006
Portaria N° 2344/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) delsoN edUardo da silva MeNdes, id.fun-
cional nº 764795/2, no cargo de Professor assisteNte lotado (a) no (a)
dePartaMeNto de desPorto, cPf: 109.201.532-91, 9,5 (nove e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Gurupá/Pa 
no período de 09/07/2022 a 18/07/2022, para ministrar disciplina.

Protocolo nº2022/612439
Portaria N° 2345/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) ivaN GoNcalves reis, id.funcional nº 
470872/2, no cargo de Professor assisteNte lotado (a) no (a)dePar-
taMeNto de desPorto, cPf: 101.747.882-15, 5,5 (cinco e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Benevides/Pa 
no período de 11/07/2022 a 16/07/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/647704
Portaria N° 2346/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) Jose liBerato GoMes NoGUeira, id.fun-
cional nº 5038189/3, no cargo de Professor assisteNte lotado (a) no 
(a) dePartaMeNto de GiNastica arte corPoral recreacao, cPf: 
166.637.482-20, 8,5 (oito e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Melgaço/Pa no período de 16/07/2022 a 
24/07/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/668308
Portaria N° 2347/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) aNdersoN JorGe serra da costa, id.fun-
cional nº 5895118/2, no cargo de Professor assisteNte lotado (a) no 
(a) caMPUs de castaNHal, cPf: 750.040.202-30, 8,5 (oito e meia) di-
árias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Baião/Pa no 
período de 11/07/2022 a 19/07/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/684001
Portaria N° 2348/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) isaias oliveira da silveira, id.funcional 
nº 57210684/1, no cargo de Motorista lotado (a) no (a) diretoria de 
adMiNistracao de servico, cPf: 733.084.122-68, 0,5 (meia) diária, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de vigia/Pa no período 
de 13/05/2022 a 13/05/2022, para transportar material.
Protocolo nº2022/651369
Portaria N° 2349/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) rodolfo Pereira Brito, id.funcional nº 
57174484/2, no cargo de Professor aUXiliar lotado (a) no (a) dePar-
taMeNto de eNGeNHaria aMBieNtal, cPf: 668.458.152-91, 10,5 (dez e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de alta-
mira/Pa no período de 25/06/2022 a 05/07/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/679867
Portaria N° 2350/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) MariNes de oliveira ferreira, id.fun-
cional nº 3155986/1, no cargo de assisteNte adMiNistrativo lota-
do (a) no (a) coordeNadoria adMiNistrativa do caMPUs ii, cPf: 
585.368.092-72, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamento de Belém/
Pa ao município de Bragança/Pa no período de 02/06/2022 a 02/06/2022, 
para dar apoio a coordenação em evento.
Protocolo nº2022/619542
Portaria N° 2351/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) Maria das Gracas de MesQUita rocHa, 
id.funcional nº 3155986/1, no cargo de Professor assisteNte lo-
tado (a) no (a) dePartaMeNto de edUcacao esPecialiZada, cPf: 
019.458.822-04, 16,5 (dezesseis e meia) diárias, devido seu deslocamen-
to de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa no período de 14/06/2022 a 
30/06/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/651205
Portaria N° 2352/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) lUiZ serGio siQUeira, id.funcional nº 
57201253/1, no cargo de Motorista lotado (a) no (a) caMPUs de alta-
Mira, cPf: 395.465.192-00, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamento 
de altamira/Pa ao município de Brasil Novo/Pa no período de 06/06/2022 
a 06/06/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/626220
Portaria N° 2353/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) aNa lUcia NUNes GUtJaHr, id.funcional nº 
57193298/1, no cargo de Professor adJUNto lotado (a) no (a) de-
PartaMeNto de cieNcias NatUrais, cPf: 133.272.672-00, 6,5 (seis 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Parauapebas/Pa no período de 05/06/2022 a 11/06/2022, para ministrar 
disciplina.
Protocolo nº2022/692410
Portaria N° 2358/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) davi dias soUsa JUNior, id.funcional nº 
57216426/1, no cargo de Motorista lotado (a) no (a) diretoria de 
adMiNistracao de servico, cPf: 303.700.432-00, 3,5 (três e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de altamira/
Pa no período de 03/06/2022 a 06/06/2022, para conduzir material.
Protocolo nº2022/630540
Portaria N° 2359/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) leif ericKssoN NUNes GrUNeWald, id.fun-
cional nº 5965090/1, no cargo de Professor aUXiliar lotado (a) no (a) 
caMPUs de iGaraPe acU, cPf: 058.064.077-99, 14,5 (quatorze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de são Miguel 
do Guamá/Pa no período de 06/06/2022 a 20/06/2022, para ministrar 
disciplina.
Neivaldo fialHo do NasciMeNto
ordeNador

Protocolo: 811171
coNcessÃo de diarias coLaBorador eVeNtUaL
Protocolo nº2022/704422
Portaria N° 2360/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) GiovaNNi da costa soUZa,cPf nº 
039.638.242-80, 5.5 (cinco e meia), diárias, como colaBorador eveN-
tUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de tucuruí/
Pa no período de 15/06/2022 a 20/06/2022, para realização da superliga 
Universitária no Município de tucuruí.
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Protocolo nº2022/701527
Portaria N° 2361/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) saMaNtHa castro vieira de soUZa,cPf nº 
799.101.142-91, 5.5 (cinco e meia), diárias, como colaBorador eveN-
tUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de tucuruí/
Pa no período de 15/06/2022 a 20/06/2022, para realização da superliga 
Universitária no Município de tucuruí.
Neivaldo fialHo do NasciMeNto
ordeNador

Protocolo: 811175

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 066/2022-UePa
o reitor da Universidade do estado do Pará - UePa, com base nas nor-
mas do edital nº 079/2021-UePa, do Processo seletivo 2022 – Pro-
SEL, e obedecendo a ordem de classificação para as chamadas subse-
quentes do referido Processo, convoca para processo de pré-matrícula on 
line nos dias 09 a 11/06/2022, e entrega presencial obrigatória dos docu-
mentos nos dias 13 a 15/06/2022, dos candidatos pré matriculados, con-
forme a listagem deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 09 de junho de 2022.
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da Universidade do estado do Pará

Protocolo: 811424
eXtrato do editaL Nº 067/2022-UePa
o reitor da Universidade do estado do Pará - UePa, com base nas normas 
do edital nº 043/2022-UePa, do Processo seletivo esPecial eXclU-
sivo Para Pessoas sUrdas Para o cUrso de liceNciatUra eM le-
TRAS LIBRAS 2022-4, e obedecendo a ordem de classificação para as 
chamadas subsequentes do referido Processo, convoca para proces-
so de matrícula nos dias 09 a 15/06/2022, com entrega presencial obri-
gatória dos documentos dos candidatos, conforme a listagem deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 09 de junho de 2022.
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da Universidade do estado do Pará

Protocolo: 811428

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

errata
.

resolução ceas 010/2022, de 27 de maio de 2022
o coNselHo estadUal de assistÊNcia social - ceas no uso da com-
petência que lhe conferem o inciso vii do artigo 11, da lei n. º 5.940, de 
15 de janeiro de 1996 - dispõe sobre a Política estadual de assistência 
social no estado do Pará e dá outras providências.
Processo: 2022/677112
errata
art.2°/ Parágrafo Único
onde se lê: &quot;A secretaria da Comissão ficará a cargo da conselheira 
Municipal cleidieny larissa Barros de Mendonça.&quot;.
Leia-se: &quot;A secretaria da Comissão ficará a cargo de Jaqueline de 
Nazaré vasconcelos da Piedade, conselheira Municipal de assistência so-
cial do município
santa Bárbara do Pará&quot;

Protocolo: 811285

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 37/2022/seaster
Processo Nº 2022/ 269805
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 10/2022
oBJeto: aquisição de Gêneros alimentícios não perecíveis.
viGÊNcia: 01/06/2022 À 30/08/2022
data da assiNatUra: 01/06/2022
Unidade orçamentária: 43104/87101
funcional Programática: 08.241.1505.8865/ 08.244.1505.8860
Natureza da despesa: 3390 30
fonte: 0166/ 0107
ação detalhada: 253.937/253.938
valor Mensal: r$ 53.420,20
valor Global: r$ 160.260,60
coNtratado: coMercial de aliMeNtos cleverlaNd eireli
cNPJ: 31.522.503/0001-50
eNd: travessa franklin de Menezes s/N- são Joao do outeiro – Belém/Pa
ordeNador:iNoceNcio reNato GasPariM
Mat. 5945555/1

Protocolo: 811256

coNtrato adMiNistratiVo Nº46/2022/seaster
Processo Nº 2021/1287232
objeto: prestação de serviços de coPeiro (a), aUXiliar de coZiNHa, 
lavadeiro (a), aUXiliar de lavaNderia e eNcarreGado de eQUiPe.
Pregão eletrônico Nº 11/2022 - seaster
vigência: 10/06/2022 à 09/06/2023
data da assinatura: 30/05/2022
Unidade orçamentária: 43.104/87.101
funcional Programática: 08.241.1505.8865/08244.1505.8860
Natureza da despesa: 3390.39
fontes: 0166/0107
ação detalhada: 253.937/243.078
valor Mensal: r$126.711,58
valor Global: r$ 1.520.538,96
contratado: diaMoNd serviÇos de liMPeZa e MÃo de oBra ltda
endereço: Passagem dalva, nº 505, Marambaia, Belém/Pa
ceP: 66.615-080
cNPJ Nº. 08.538.011/0001-31
ordenador: iNoceNcio reNato GasPariM

Protocolo: 811259

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 721/2022 – 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/ 710815
resolve:
coNceder suprimento de fundos no valor de r$ 7.500,00(sete Mil re-
ais e QUiNHeNtos reais), em favor do (a) servidor (a), Waldecir da 
silva cordeiro, Matrícula nº 80845438/3; para atender despesas de 
pronto pagamento
43.101.- 08.122.1297.8338 f: 0101 189.517
desPesa:
339030 r$ 6.000,00
339039 r$ 1.500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
08 junho de 2022.
iNoceNcio reNato GasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 811269

diÁria
.

Portaria Nº 720/2022 – 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/ 687968
resolve:
autorizar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias Para cada 
servidor citado aBaiXo:
conselheiro Jose ocean Nunus rodrigues - cPf: 482.084.422-91 no trecho
Belém/iPiXUNa do ParPa,BreJo GraNde do araGUaia,PalestiNa do 
Pará no Período 19/06/2022 até 03/07/2022.coM oBJetivo de apoio a 
organismo de controle social
Classificação Orçamentária:
87.101 - 08.422.1505.8402 0107 253.896 339036
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 719/2022 – 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/ 688045
resolve:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (seis e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado aBaiXo:
erica veiGa de soUZa,022.865.362 – 93,coNselHeira estadUal, que 
se deslocara para o município de PeiXe - Boi/Pa no período de 19/06 a 
25/06/2022 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 de junho 2022.
iNoceNcio reNato GasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 386/2022 – 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/ 688142
resolve:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (seis e meia) diárias Para cada servi-
dor citado aBaiXo:
rosilene do socorro dos santos Garcia,c P f Nº 479.815.042 – 87 coNse-
lHeira estadUal, que se deslocara para o município de QUatiPUrU/Pa 
no período de 19/06 a 25/06/2022 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 de junho 2022.
iNoceNcio reNato GasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 717/2022 – 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/ 688219
resolve:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (seis e meia) diárias Para cada servi-
dor citado aBaiXo:
aNa do socorro MeNdes,563.730.321 – 68,coNselHeiro estadUal 
sociedade civil que se deslocara para o município de PriMavera/Pa no 
período de 19/06 a 25/06/2022 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 de JUNHo 2022.
iNoceNcio reNato GasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 712/2022 – seaster
o secretário de estado de assistÊNcia social, traBalHo, eMPre-
Go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 699237
resolve:
autorizar o pagamento de 03 e ½ ( trÊs e Meia ) diária Para cada ser-
vidor citado aBaiXo:
aNa Patricia araUJo raMos,57217289/03,coordeNadora,rosiNei-
de araUJo da costa Maia,57225029/2,GereNte,leoMarQUe crUZ 
dos saNtos,57192819/1,assisteNte adMiNistrativo, que se des-
locará aos municípios de sÃo doMiNGos do caPiM,coNcordia do 
Pará e caPaNeMa/Pa, no Período de 08/06 a 11/06/2022 com objetivo 
de atendimento dos trabalhadores nos centros de trabalho e cidadania. 
valdiviNo rocHa da silva,3223639/1,Motorista conduzir servidor da 
dte/seaster.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8950 f: 0101006357 266.734 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

Protocolo: 811264

.

.

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 comercialização de produtos artesanais do estado do Pará no 
centro de convenções de olinda/ Pernambuco.
1.2 os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passa-
gens, traslados de produtos e pessoal, hospedagem, alimentação e outros 
gastos durante todo o evento.

1. 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.
1. 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 artesana-
to Brasileiro (sicaB), com carteira Nacional dentro do prazo de validade 
no momento da inscrição;
4. Que não faça parte de nenhuma entidade representativa (associação, 
cooperativa, entre outras).
5. Que resida e que tenha sede no estado do Pará
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 artesa-
nato Brasileiro (sicaB);
3. c) Que não faça parte de nenhuma entidade representativa (associação, 
cooperativa, entre outras).
4. d) Que o artesão integrante do Mei que seja maior de 18 (dezoito) anos.
iii) entidade representativa (associação, cooperativa etc.) que:
1. tenha sido legalmente constituída;
2. esteja cadastrada no sistema de informações cadastrais do artesana-
to Brasileiro (sicaB);
3. cada entidade deverá ser representada por no máximo três artesãos, 
sendo um artesão dentro do estande que deverá comercializar os produtos 
dos outros dois;
4. Que possuam artesãos e artesãs maiores de 18 (dezoito) anos na data 
da inscrição.
5. 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).
• Cópia de documento de identidade oficial e do CPF, e comprovante de 
vacinação contra a covid-19, com pelo menos 02 doses.
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 respectivos 
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).
• Cópia de documento de identidade oficial e do CPF, e comprovante de 
vacinação contra a covid-19, com pelo menos 02 doses, de todos os ar-
tesãos que serão beneficiados.
• cópia da Ata de Eleição da Atual Diretoria; comprovantes de regularidade 
junto à fazenda federal, estadual e Municipal, comprovante de regularida-
de junto ao fGts e certidão negativa de débitos trabalhistas.
iii – artesão Microempreendedor Mei:
• OCertificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), do-
cumento comprobatório do registro como Mei, conforme previsto na reso-
lução 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)
• Cópia de documento de identidade oficial e do CPF, e comprovante de 
vacinação contra a covid-19, com pelo menos 02 doses.
• Comprovantes de regularidade junto à Fazenda Federal, Estadual e Mu-
nicipal, comprovante de regularidade junto ao fGts e certidão negativa de 
débitos trabalhistas.
4.2 - as inscrições serão realizadas no período de 07 a 09 de Junho 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 exi-
gidos para o endereço eletrônico: cees.seaster@gmail.com, das 8h do dia 
06 de Junho de 2022 até as 23h59 do dia 09 de Junho 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.
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1. do Processo de seLeÇÃo e PraZos Para recUrso
o após o período de inscrições, conforme o cronograma previsto no item 7, 
terá início o processo de seleção, que será realizado por equipe encarrega-
da de avaliar as fotos dos produtos artesanais (designada pela coordena-
ção 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 artesa-
nais 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 20 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 21 e 22 de Junho 
de 2022, por meio de qualquer das formas estabelecidas no item 4.2 deste 
edital.
5.5 No dia 24 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 representativas 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. 09 de Junho de 2022

divulgação do chamamento público ( mailing, site, mídias sociais) 09, 10 e 13 de Junho de 2022
Prazo final para recebimento dos formulários de inscrição e apresentação da documenta-

ção exigida – fase de habilitação. 14 de Junho de 2022

análise e avaliação dos formulários – equipe técnica.  15 e 17 de Junho de 2022
divulgação da lista provisória. 20 de Junho de 2022

Prazo para encaminhamento de recurso. 21 e 22 de Junho de 2022
Prazo para análise do recurso.  23 de Junho de 2022

Divulgação da lista definitiva da seleção. 24 de Junho de 2022
reunião preparatória para início das atividades – expedição da declaração de logradouro 

público e termo de compromisso. 27 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 09 a 14 de junho de 2022, em 

local informado no site http://www.seaster.pa.gov.br/, quando do ato de 
divulgação 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.
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 – fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas durante o período de 
exposição e comercialização dos produtos.
7.14- 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

Protocolo: 811204

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 520 de 07 de junho de 2022- coNceder: 365 (dias) 
de readaptação funcional Provisória a servidora: Maria lúcia ferreira de 
souza, mat.3192210/1, cargo: agente administrativo, período: 10.05.22. 
a  09.05.23.
Portaria Nº. 523 de 07 de Junho de  2022- coNceder:20 dias 
de licença Paternidade  ao servidor: Bruno da silva sousa,mat:5963685/1 
,cargo: monitor, período 30.05.22 a  18.02.22.
Portaria Nº. 526 de 07 de Junhoo de 2022- coNceder 101 dias 
de licença para tratamento de saúde a servidora: elza Maria santos Nas-
cimento,  mat:3222055/1 ,cargo: monitor, período 13.10.21 a  21.01.22
Portaria Nº 522 de 06 de Junho de 2022-conceder licença saúde 
as servidoras abaixo:.

  NoMe carGo MatrÍcULa 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

obs:republicar por motivo de ter sido publicado incorretamente.
luiz celso da silva-Presidente-fasePa

Protocolo: 811399

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 21/2022-GecoN de 08 de JUNHo de 2022
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doe 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n°2022/266813, 
de 06/06/2022;
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r e s o l v e: i - desiGNar o servidor leandro costa dos santos, matrícu-
la 54195524/ 1, cargo monitor, para atuar como fiscal titular, e do servidor 
clayton silva da silva, matrícula 57195296/ 1, cargo monitor, para atuar 
como fiscal suplente do Contrato Administrativo nº 16/2022, firmado com 
a eMPresa U relvas doliveira, cNPJ/Mf sob o Nº 29.200.238/0001-42, 
a contar de 03 de Junho de 2022;
esta portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-se ciÊNcia, re-
Gistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se. lUiZ celso da silva/Presiden-
te da fasePa.

Protocolo: 811180

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
NUMero da PULicaÇÃo: 715054
Publicada no doe 34.732 do dia 1310/2021, referente ao termo de reco-
nhecimento de dívida decorrente dos valores referentes faturas telefônicas 
que ficaram sem cobertura contratual, no período de  04 de janeiro de 
2020 até 22 de abril de 2021. credora: claro s.a, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 40.432.544/0001- 47.
lUiZ celso da silva
Presidente da fasePa

Protocolo: 811214

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 310/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 03 de junho de 2022.
o secretário de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doe nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNsideraNdo, o Processo administrativo eletrônico nº 2022/545927.
resolve:
CONCEDER, Função Gratificada – FG-4, à servidora: Ana Paula Santana 
lopes, matrícula nº 57191521/1, ocupante do cargo de assistente admi-
nistrativo, a contar de 02/05/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
valBetÂNio BarBosa MiilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 810888

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 317/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
o secretário de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doe nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNsideraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa.
resolve:
coNceder, 30 (trinta) dias de férias regulares ao servidor listado a baixo.

Matrícula servidor exercício Período de Gozo
5895772/1 silvia Maria do Nascimento silveira 2021 01/07/2022 a 30/07/2022

reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
valBetÂNio BarBosa MiilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 810889

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 318/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
o secretário de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doe nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNsideraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/497574.
resolve:
iNterroMPer, por necessidade de serviço, o período de férias da servido-
ra: vânia Quintino de almeida Marques, matrícula nº 5959022/1, concedido 
por meio da Portaria Nº 175/2022-GGP/seJUdH, de 07/04/2022, publi-
cado no diário oficial nº 34.931, de 12/04/2022. A contar de 03/05/2022, 
até ulterior deliberação.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
valBetÂNio BarBosa MiilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 810927

.

.

NorMa
.

Portaria Nº 321/2022-GaBse-seJUdH, de 08 de junho de 2022.
o secretário de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos do Pará, 
no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo que a secretaria de estado de Justiça e direitos Humanos 
do Pará – seJUdH/Pa, é órgão responsável por articular as ações estadu-
ais de Garantia, Promoção, Proteção e reparação dos direitos Humanos, 
visando promover o reconhecimento, a participação e atuação dos refugia-
dos e migrantes como sujeitos de direitos e agentes ativos no seu processo 
migratório;
coNsideraNdo que a coordenadoria de erradicação do trabalho escravo, 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Promoção da Migração Segura - 
CTETP tem por finalidade propor, coordenar e articular políticas públicas 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Erradicação ao Trabalho Escravo, 
bem como, discutir a realizar recomendações a respeito de questões mi-
gratórias e de refúgio;
coNsideraNdo que o espaço da Pessoa refugiada e Migrante, executado 
pela coordenadoria de erradicação do trabalho escravo, enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas e Promoção da Migração Segura – CTETP, se apresenta 
como uma iniciativa pioneira na região Norte.
resolve:
formalizar o espaço da Pessoa refugiada e Migrante com funcionamento 
na sede da secretaria de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos 
- seJUdH, visando garantir a promoção da autonomia, o fortalecimento 
e a garantia dos direitos humanos a refugiados e migrantes presentes no 
estado do Pará.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
valBetaNio BarBosa MilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 811369

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N º 05/2022
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da secretária de estado de deseNvolviMeN-
to ecoNÔMico, MiNeraÇÃo e eNerGia- sedeMe, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 14.772.025/0001-19 e a empresa iMPreNsa oficial do 
estado do Pará - ioe, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
04.835.476/0001-01, sito a trav. do chaco, Nº 2271, bairro do Marco, 
Belém/Pa, ceP: 66093-410.
do oBJeto: contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ço renovação de 1(um) unidade de Certificado digital pessoal, PF tipo A3 (sem 
token), junto a empresa serPro, pelo período de 36 (trinta e seis) meses
da fUNdaMeNtaÇÃo leGal e JUstificativa de disPeNsa de licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art.24, viii, da lei no 
8.666/93 considerando o valor para contratação.
valor estiMado: r$ 206,00 (duzentos e seis reais.)
recUrsos orÇaMeNtários
funcional programática: 24101. 22.126.1508.8238
Projeto atividade: Gestão de tecnologia da informação e comunicação
Natureza de despesa: 339040 outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
fonte: 0101
origem do recurso: estadual
ordeNador resPoNsável: aNadelia diviNa saNtos - secretária ad-
junta de Gestão administrativa.
foro: Belém-estado do Pará.
Belém, 06 de junho de 2022.
anadelia divina santos
secretária adjunta de Gestão administrativa.
sedeMe

Protocolo: 811514

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
a secretária adjunta de Gestão administrativa, sra. anadelia divina san-
tos, resolve ratificar o Termo de Dispensa de Licitação nº 05/2022 Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviço renovação de 
1(um) unidade de Certificado digital pessoal, PF tipo A3 (sem token), junto 
a empresa serPro, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor de 
r$ 206,00,00 (duzentos e seis reais.)
Belém, 06 de junho de 2022.
anadelia divina santos
secretária adjunta de Gestão administrativa.
sedeMe

Protocolo: 811518
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.

.

diÁria
.

Portaria N° 339/2022 – daF/sedeM - 
BeLÉM, 08 de JUNHo de 2022.
Nome:lUiZ erNesto NoGUeira ataide filHo /cPf:n°017.952.223-01/
cargo:colaborador eventual/origem:Belém-Pa/destino:salvador–Ba/Perí-
odo:08 a 13/06/2022/diárias:5,5(cinco e meia)objetivo:representar eM-
PreeNdiMeNto ProdUtor de cHocolates e derivados de cacaU na 
Missão festival internacional do cacau e chocolate.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
MicHelle aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 811031
Portaria N° 358/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 08 de JUNHo de 2022.
Nome:raQUel dos saNtos alBUQUerQUe/Matricula:n°73503987/1/
cargo:coordenadora/técnica em Gestão de desenvolvimento, ciência,tec-
nologia e inovação-estatística/origem:Belem-Pa/destinos:santarém, Bel-
terra e Mojuí dos campos-Pa/Período:04 à 06/06/2022/complementação 
de Diárias:2,0(duas)/Objetivo: realizar fiscalização in loco nos empreendi-
mento beneficiados pelo Programa Fundo Esperança.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
MicHelle aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 810896

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

Portaria Nº 088/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento econômico do Pará – co-
dec, no uso das atribuições legais que lhe confere o estatuto e,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/700213;r e s o l v e:
coNceder diárias conforme abaixo:
colaBorador: aNtoNio de PádUa rodriGUes filHo, matrícula: 
5946321/3, ocupante do cargo de diretor de estratégia e relações institu-
cionais e aNdrÉ da PaiXÃo rodriGUes, Motorista.
oBJetivo: Participar de reunião com a Prefeitura de cametá-Pa.
destiNo: cametá
PerÍodo: 10/06/2022
Qtde: ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 08 de junho de 2022.
lUtfala de castro Bitar-Presidente

Protocolo: 811250
Portaria Nº 090/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento econômico do Pará – co-
dec, no uso das atribuições legais que lhe confere o estatuto e,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/710430;r e s o l v e:
coNceder diárias conforme abaixo:
colaBorador: letÍcia GUedes loBato, matrícula: 5930412/2, ocu-
pante do cargo de Gerente de suprimentos e aNdrÉ da PaiXÃo rodri-
GUes, Motorista.
oBJetivo: realizar visita técnica no di castanhal com as empresas parti-
cipantes da licitação Presencial nº 003/2022-cPl/codec.
destiNo:  castanhal
PerÍodo: 13/06/2022
Qtde: ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 08 de junho de 2022.
lUtfala de castro Bitar-Presidente

Protocolo: 811251

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo.
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 002/2022
data da autorização: 08 / 06 / 2022.
contratada: viaNNa de carvalHo cUrsos e aUlas ltda – cNPJ:
13.292.261/0001-74.
valor total: r$ 3.597,00 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais).
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresade treiNaMeNto – ProJeto esPe-
cialista recoNHecidos
fundamento legal: artigos 13 a 25 da lei 8.666/91.
Processo: 202201691
rafaela Barata cHaves
Presidente do iMetroPará.
ratificaÇÃo de iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 002/2022
a Presidente do instituto de Metrologia do estado do Pará –iMetroPará, 
no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar a iNeXiGiBilida-
de de licitaÇÃo N° 002/2022, com o fundamento legal art. 2° da lei 
8.666/93.
Belém, 08 de Junho de 2022.
rafaela Barata cHaves - Presidente do iMetroPará

Protocolo: 811253

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata Portaria Nº 146/2022 de 07/06/2022. Processo adminis-
trativo nº 2022/675665. Publicada no doe 35.000 de 08/06/2022. licença 
Prêmio de 30 (trinta) dias ao servidor rodNeY de aQUiNo oliveira, 
matrícula nº 57222848/1. onde se lê: referente ao triênio de 05/01/2012 
a 04/01/2015. Leia-se: referente ao triênio de 01/12/2012 a 30/11/2015. 
cileNe Moreira saBiNo de oliveira – Presidente.

Protocolo: 810930

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato: 014/2022 – JUcePa.
Pae n° 2022/235937
exercício: 2022.
data da assinatura: 07/06/2022
vigência: 07/06/2022 a 06/06/2023.
valor do contrato r$ 2.431.200,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e 
um mil e duzentos reais).
objeto: constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para 
prestação dos serviços integrados de suporte a operação do serviço de 
atendimento para a Junta comercial do estado do Pará contemplando a 
disponibilização de equipamentos, softwares e postos de serviços, a ser 
disponibilizado por empresa especializada em call center com 23 postos de 
atendimento, compreendendo o fornecimento de infraestrutura para tele-
marketing receptivo.
contratado: tsJ teleMarKetiNG eireli Me, inscrita no cNPJ N° 
07.567.687/0001-90, rua ó de almeida, 634, Bairro: campina, ceP: 
66.017-050.
orçamento:
72201.23.691.1498.8783 Modernização de acesso ao registro Mercantil
Natureza da despesa: 339039.58 serv de telecomunicações fonte: 
0261/0661 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: 811110

.

.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento nº 01 ao contrato nº 08/2022
Objetivo do termo de apostilamento: Retificar Crédito Orçamentário.
1.1. o presente termo de apostilamento vincula-se ao contrato adminis-
trativo nº 008/2022 e seus anexos, e tem por objeto retificar Crédito Orça-
mentário - Projeto/Atividade e Plano Interno na classificação orçamentária 
diante da necessidade de execução de despesas no referido contrato. fun-
damenta-se esta contratação na dispensa de licitação, com fulcro no art. 
24, XX da lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, do decreto nº 2.271, 
de 7 de julho de 1997, e da instrução Normativa slti/MPoG nº 2, de 30 
de abril de 2008 e suas alterações, decorrente da dispensa de licitação 
nº 03/2022.
cláUsUla seGUNda – dotaÇÃo orÇaMeNtária 2.1 as despesas decor-
rentes dos serviços correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
72201.23.126.1508.8238 Gestão de tecnologia da informação e comuni-
cação Natureza da despesa: 339040.00 serv de tecnol da inform e comu-
nicação - PJ fonte: 0661 ( superávit) recursos da adm indireta (próprios) 
Pi: 4120008238c
Processo n° 2022/233114
assinatura: 06/06/2022.
ordenador: cileNe Moreira saBiNo de oliveira – 
Presidente da JUcePa.

Protocolo: 810926
termo de apostilamento nº 05 ao contrato nº 01/2022
cláusula Primeira:
1.1. o presente termo de apostilamento tem como objetivo a utilização de:
275 (duzentos e setenta e cinco)horas para atendimento a atualização 
da instrução Normativa (drei) 81 e 112, no valor total de r$ 45.650,00 
(Quarenta e cinco mil, seiscentos e cincoenta reais).
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cláUsUla seGUNda – dotaÇÃo orÇaMeNtária
2.1 as despesas decorrentes dos serviços correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária:
72201.23.126.1508.8238 Gestão de tecnol da inform e comunicação
Natureza da despesa: 339040.00 serv de tecnologia da inform e comu-
nicação
fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios)
Pi: 4120008283c
3.1 Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
acordadas do contrato n° 01/2022, permanecendo válidas e inalteradas as 
não expressamente modificadas por este Instrumento.
4.1 a JUcePa providenciará a publicação resumida do presente termo, que 
é condição indispensável para a sua eficácia, no prazo máximo de dez dias, 
contados a partir de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado do Pará, 
em conformidade com o que dispõe o art. 28, parágrafo 5° da constituição 
estadual.
Processo n° 2022/610808
assinatura: 08/06/2022.
ordenador: cileNe Moreira saBiNo de oliveira – 
Presidente da JUcePa.

Protocolo: 811352

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 150/2022 de 07/06/2022. art. 1º coNceder su-
primento de fundos ao servidor raimundo alberto Braga araújo, as-
sistente do registro Mercantil, matrícula nº 57217953/1, no valor de 
r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para atendimento das despe-
sas de pronto pagamento desta autarquia, conforme discriminação abai-
xo: 72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administra-
tivas Natureza da despesa: 339030.00 Mat de consumo r$ 2.000,00; 
339036.00 serviços - Pf r$ 300,00; 339039.00 serviços - PJ r$ 200,00. 
art. 2º informamos que o referido servidor atende o art 4° do decreto 
estadual nº 1.180/2008. art. 3º o prazo para aplicação deverá ser de 45 
(quarenta e cinco) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária, 
devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, após o 
término da aplicação, conforme processo nº 2022/688384. cileNe Morei-
ra saBiNo de oliveira - Presidente.

Protocolo: 810920

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 152/2022 de 08/06/2022. art. 1º coNceder 1,5 
(uma e meia) diárias aos servidores cilene Moreira sabino de oliveira, 
Presidente, matrícula n° 5760330/6 e aiua reis Queiroz, Gerente, matrí-
cula nº 57225310/1, para realizarem visita técnica às Unidades descon-
centradas das cidades de capanema e Bragança/Pa, com saída de Belém 
no dia 10/06/2022 e retorno no dia 11/06/2022, conforme processo nº 
2022/713920. cileNe Moreira saBiNo de oliveira - Presidente.

Protocolo: 811397
Portaria Nº 153/2022 de 08/06/2022. art. 1º coNceder 2,5 
(duas e meia) diárias aos servidores aleXaNdre JaiMe Batista, Gerente, 
matrícula n° 5896631/2 e aleXaNdre alBerto fiGUeiredo raYol, Ge-
rente de Projetos, matrícula nº 5964613/1, para participarem de visita téc-
nica na cidade de capitão Poço/Pa, com saída de Belém no dia 09/06/2022 
e retorno no dia 11/06/2022, conforme processo nº 2022/713452 . cileNe 
Moreira saBiNo de oliveira - Presidente.

Protocolo: 811407
Portaria Nº 155/2022 de 08/06/2022. art. 1º coNceder à servi-
dora ciNtHia loUrraYNe PiNto ferreira, coordenadora regional, ma-
trícula nº 5948232/1, 5,5 (cinco e meia) diárias, a fim de que participe do 
treinamento personalizado de oratória – oratória intensiva (iNteNsivoX), 
em Belém-Pa, nos dias 14/06 e 15/06/2022, com saída de redenção no dia 
12/06 e retorno no dia 17/06/2022, conforme processo nº 2022/686786 . 
cileNe Moreira saBiNo de oliveira - Presidente.

Protocolo: 811429
Portaria Nº 154/2022 de 08/06/2022. art. 1º coNceder 3,5 (três 
e meia) diárias ao servidor tHiaGo castro da silva PacHeco, Gerente 
de Projetos, matrícula nº 5956563/1, para realizar palestra, atendimento 
de dúvidas e reunião de trabalho, no município de Bragança/Pa, atendendo 
convite da sedeMe, com saída de Belém no dia 13/06/2022 e retorno no 
dia 16/06/2022, conforme processo nº 2022/704224. cileNe Moreira 
saBiNo de oliveira - Presidente.

Protocolo: 811416

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 156/2022 de 08/06/2022. art. 1º coNceder férias 
ao servidor Mário alBerto roca MartiNs Neto, matricula 5902692/1, 
de 18/07/2022 à 16/08/2022, referente ao período aquisitivo 01/10/2020 
a 30/09/2021, conforme o processo nº 2022/699442. cileNe Moreira 
saBiNo de oliveira - Presidente.

Protocolo: 811438

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 157/2022 de 08/06/2022. art. 1º alterar as fé-
rias, por necessidade do serviço público, do servidor José correa sidrim, 
matrícula nº 7006152/1, anteriormente marcadas para 01/06/2022 a 
30/06/2022, referente ao período aquisitivo de 14/03/2021 a 13/03/2022, 
para serem gozadas em 16/06/2022 a 15/07/2022, conforme processo nº 
2022/693242. cileNe Moreira saBiNo de oliveira - Presidente.

Protocolo: 811448

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria Nº 148/2022 de 07/06/2022 – 
exonerar o servidor aNdreY PeNHa e silva, matrícula nº5908051/4 – co-
ordenador regional – Ud-ananindeua, conforme processo nº2022/712333 
– Publicada no doe nº35.000 de 08 de junho de 2022. cileNe Moreira 
saBiNo de oliveira – PresideNte.

Protocolo: 811225
torNar seM eFeito a Portaria Nº 149/2022 de 07/06/2022 – 
eXoNerar a servidora Yara coelHo dUrÃes, matrícula nº 5951082/1, 
coordenador regional – Ud de Xinguara, conforme processo nº 
2022/714053 – Publicada no doe nº35.000 de 08 de junho de 2022. cile-
Ne Moreira saBiNo de oliveira – PresideNte.

Protocolo: 811215

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 027/2022-NePMV
a diretora Geral do Núcleo executor do Programa Municípios verdes - 
NePMv, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas na lei estadu-
al n° 7.756/2013, e nos termos do art. 145 da lei estadual nº 5.810/1994 
e do decreto n° 734/1992 e suas posteriores alterações, resolve:
coNceder diárias aos servidores listados abaixo, para realizar reunião de 
acompanhamento do Projeto com os secretários de Meio ambiente das 
regiões de integração de carajás e araguaia, no município de Marabá/Pa:

Processo servidora Matrícula Período Qtd. diária
2022/683719 Jaqueline de carvalho Peçanha 5960514 20/06 a 24/06/22 4,5
2022/703047 dayane fernanda M. Pantoja 5942477 20/06 a 24/06/22 4,5
2022/715912 edson duarte de Jesus 5176999 20/06 a 24/06/22 4,5
2022/715940 idnaldo José l. de abreu 54193851 20/06 a 24/06/22 4,5
2022/699935 arnaldo Braga de o. Júnior 5917275 20/06 a 23/06/22 3,5

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 08 de junho de 2022.
JaQUeliNe de carvalHo PeÇaNHa - diretora-Geral do NePMv

Protocolo: 810933

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

Portaria Nº 085/2022 – 08 de JUNHo de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
credcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
resolve:
i – coNceder diária aos servidores abaixo, de acordo com as bases vigen-
tes, no trecho Belém/santa Maria/vigia/capanema/Belém, com o objetivo 
de realizar visitas aos microempreendedores do município acima mencio-
nado, do programa NGPM-credicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPF cargo Período Nº de diárias
JoÃo Marcel cavalcaNte da costa 5946226 diretor Geral 10 a 11/06/2022 1 1/2

orlaNdo aZevedo reis Neto 5791916 secret. de GaBiNete 10 a 11/06/2022 1 1/2
Marcio tavares BraGa JUNior 5963232 GereNte reGioNal 10 a 11/06/2022 1 1/2

ricardo HaMiNtas MartiNs Pereira 80846315 GereNte reGioNal 10 a 11/06/2022 1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-credcidadÃo

Protocolo: 811254
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.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº084/2022, NGPM credcidadÃo de 08 de junho de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédi-
to-NGPM credcidadÃo, no uso das atribuições conferidas pelo decreto 
Governamental publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.918, de 01 de 
abril de 2022.
-considerando as orientações emanadas da secretaria de estado de Plane-
jamento e administração-sePlad, acerca da necessidade de treinamento/
capacitação de servidores para manuseio do sistema Pae 4.0, desenvolvido 
em parceria com a  Prodepa;
resolve:
i – Nomear os servidores abaixo relacionados para atuarem como Gestor e 
co-Gestores do Pae do NGPM credcidadÃo:
-Gestor: denis leão de souza, cPf nº 394.382.442-04, matrícula nº 
57193521
-co-Gestor: Maria do rosário fátima da costa, cPf nº 046.149.502-30, 
matrícula nº 57201547
-co-Gestor: samya Julia souza Borges, cPf nº 700.169.022-89, matrícula 
5960091
ii - esta portaria, entra em vigor a partir da data da sua publicação.
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se
JoÃo Marcel cavalcaNte da costa
diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito.

Protocolo: 811239

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo – toMa-
da de PreÇos Nº 013/2022–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria esPecialiZada 
Para a coNstrUÇÃo da casa de cUltUra, No MUNicÍPio de saNta 
lUZia do Pará, neste estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
eMPresas HaBilitadas:
iGf coNstrUÇÕes e serviÇos eireli - ePP cNPJ: 27.850.633/0001-45
ad eMPreeNdieMNtos ProJetos e coNstrUÇÃo ltda cNPJ: 
34.618.462/0001-99
rcc diNiZ eireli cNPJ: 08.307534/0001-77
eco eNGeNHaria ltda cNPJ: 16.993.292/0001-40
coNstrUtora PleNa eireli cNPJ: 27.105.370/0001-40
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, 08 de junho de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação
aViso de decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na coNcor-
rÊNcia Nº 005/2022
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria esPecialiZada 
Para a reforMa e aMPliaÇÃo do HosPital reGioNal de caMetá, no 
Município de cametá, neste estado.
o secretário estadual da secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais decide:
acatar relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre o 
julgamento dos recursos e contrarrazões impetrados, correspondente ao 
resultado de Julgamento da fase de HaBilitaÇÃo relativo a coNcorrÊN-
CIA nº 005/2022, cujo resultado final ficou conforme abaixo relacionado. 
No mesmo ato convocamos as empresas declaradas HaBilitadas abaixo 
para a aBertUra das ProPostas de PreÇos, para o dia 10/06/2022 
às 14:00hs.
HaBiLitadas:
1 - elsHadaY eNGeNHaria ltda cNPJ: 03.374.268/0001-81;
2 - circUlo eNGeNHaria ltda cNPJ: 83.330.902/0001-13;
iNaBiLitadas
1 - PaUlitec coNstrUÇÕes ltda cNPJ: 49.437.809/0001-74; 
2 - aNKara eNGeNHaria ltda cNPJ: 13.578.869/0001-60; 
3 - PraXis – coNstrUtora, oBras e serviÇos ltda cNPJ: 
41.493.677/0001-96. 
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos perante a comissão, através 
do e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br 
Belém-Pa, 08 de junho de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação
aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo - coN-
correNcia PUBLica Nº 001/2022–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria esPeciaLi-
Zada Para coNstrUÇÃo de 400 UNidades HaBitacioNais Na 
Área do aNtiGo cUrtUMe saNto aNtÔNio, no Município de Be-
lém, neste estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:

eMPresas HaBiLitadas:
1 - laJe coNstrUÇÕes ltda cNPJ: 07.887.094/0001-01
2 - coNsórcio saNto aNtÔNio – eMPresas: cGs coMercio traNs-
Porte e serviÇos eireli cNPJ: 04.821.763/0001-54 / QUadra eNGe-
NHaria ltda cNPJ: 04.558.805/0001-06 / Morata eMPreeNdiMeNtos 
ltda cNPJ: 26.723.769/0001-21
eMPresa iNaBiLitada:
1 - coNstrUtora aUGUsto velloso s.a cNPJ: 60.853.934/0001-06
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, 08 de junho de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação
aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo - coN-
correNcia PUBLica Nº 016/2022–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria esPeciaLi-
Zada Para coNstrUÇÃo da PoLicLÍNica do MUNicÍPio de Ma-
raBÁ, neste estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
eMPresas HaBiLitadas:
MUltisUl eNGeNHaria s/s ltda cNPJ: 02.577.145/0001-85
cdG coNstrUtora s/a cNPJ: 03.043.067/0001-00
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, 08 de junho de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação
aViso de decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na toMada 
de PreÇos Nº 001/2022
objeto: coNtrataÇÃo de serviÇos de aUditoria coNtáBil e fiNaN-
ceira Para o ProGraMa MUNicÍPios sUsteNtáveis do estado do 
Pará, conforme Planilhas, termo de referência e anexo.
o secretário estadual da secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais decide:
acatar Parecer tÉcNico emitido pela UGP sobre o julgamento do re-
curso impetrado, correspondente ao resultado de Julgamento da fase de 
ProPosta tÉcNica relativo a toMada de PreÇos nº 001/2022, onde 
manteve as Notas anteriormente publicadas conforme abaixo relaciona-
dos. No mesmo ato convocamos as empresas para a aBertUra das 
ProPostas de PreÇos, para o dia 13/06/2022 às 14:00hs.
eMPresas:
1 - sá leitÃo aUditores s/s cNPJ: 35.330.125/0001-64 - 64,00 PoN-
tos;
2 - rUssell Bedford GM aUditores iNdePeNdeNtes ss - cNPJ: 
13.098.175/0001-80 - 62,00 PoNtos;
3 - Mic coNtaB., aUditoria, Pericia, tecNoloGia, cUrsos e treiN. 
ltda - cNPJ: 41.763.537/0001-90- 79,00 PoNtos;
4 - BeZ aUditores iNdePeNdeNtes s/s – ePP cNPJ: 03.559.971/0001-
64- 64,00 PoNtos;
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos perante a comissão, através 
do e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br 
Belém-Pa, 08 de junho de 2022.
Benedito ruy santos cabral.
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – toMada 
de PreÇos 005/2022-sedoP
oBJeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria esPecialiZada 
Para a coNstrUÇÃo de Palco e área Para atividades fÍsicas e 
coNclUsÃo dos 33,15% da oBra das areNas esPortivas, No MUNi-
cÍPio de MaraPaNiM, 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 colocada - PHaZ coNstrUÇÕes e iNcorPoraÇÕes eireli cNPJ: 
12.143.487/0001-40 – valor r$ 1.219.013,12
2ª colocada - M PaMPloNa coNstrUÇÕes eireli cNPJ: 
19.578.735/0001-25 – valor r$ 1.356.552,91
3ª colocada - seNeNGe coNstrUÇÃo civil e serviÇos ltda cNPJ: 
00.654.914/0001-76 – valor r$ 1.388.045,15
eMPresa desclassificada:
M & B eNGeNHaria cNPJ: 02.656.632/0001-33 – valor r$ 1.172.292,06
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 PHAZ CONSTRUÇÕES 
e iNcorPoraÇÕes eireli cNPJ: 12.143.487/0001-40 com o valor total 
de r$ 1.219.013,12 (Um milhão, duzentos e dezenove mil, treze reais e 
doze centavos).
Belém-Pa, 08 de junho de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação
aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo – toMa-
da de PreÇos Nº 006/2022–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria esPeciaLi-
Zada Para a eXecUÇÃo dos serViÇos de PaViMeNtaÇÃo de 
Vias, no Município de Baião neste estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
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eMPresa HaBiLitada:
BeresHit e atHaYde coNstrUÇÕes ltda - cNPJ: 22.061.952/0001-58
eMPresa iNaBiLitada:
Jac eNGeNHaria eireli cNPJ: 40.672.565/0001-30
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, 08 de junho de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação
aViso de errata ao aViso de aBertUra das ProPostas de 
PreÇos – coNcorreNcia PUBLica cP 013/2022– cPL/sedoP
a secretaria de deseNvolviMeNto UrBaNo e oBras PÚBlicas do 
estado do Pará, através da comissão permanente de licitação, comuni-
ca a errata na publicação da aViso de aBertUra das ProPostas 
de PreÇos – coNcorreNcia PUBLica cP 013/2022– cPL/sedoP 
Publicado no Diário Oficial do Estado no dia 08 de junho de 2022, na página 
126, diário oficial Nº 35.000.
oNde se LÊ: “10/07/2022 às 10:00 Hs”
Leia-se: “10/06/2022 às 10:00 Hs”
Belém, 08 de junho de 2022
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 811548

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0616/2022, 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 delega-
das 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 2022/708845, de 06/06/2022, 
e Memorando nº 232/2022 de 06/06/2022 - difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desiGNar o servidor oBerlaNdes JÚNior da silva costa, Matrícula 
nº. 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convênio ce-
lebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – sedoP e o órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

103/2022 Prefeitura Municipal de Ulianópolis ampliação do sistema de abastecimento de água do 
Bairro Bela vista no Município de Ulianópolis/Pa.

ii – desiGNar a servidora larissa delfiNo saNtaNa rocHa, Matrícula 
nº.5939004/2, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas – en-
genheiro Sanitarista, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a exe-
cução 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: 811469
Portaria Nº. 0618/2022, 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 delega-
das 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 2022/708496, de 06/06/2022, 
e Memorando nº 229/2022, de 06/06/2022 - difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desiGNar o servidor WlYelisoN BarBosa cereJa, Matrícula nº 
5951197/2, Cargo/Função: Coordenador de Núcleo, como fiscal do Con-
trato celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – sedoP e a empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

76/2022 Jac engenharia eireli

contratação de empresa de engenharia especializada 
para execução dos serviços de drenagem e Pavimentação 
asfáltica no Batalhão de Polícia montada no “cassulo de 

Melo”, no Município de Belém/Pa.

ii – desiGNar o servidor JoesNaM Pereira MeNdes, Matrícula nº 
5965142/1, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas- enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, 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: 811464

Portaria Nº.0617/2022, 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 delega-
das 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 2022/708602, de 06/06/2022, 
e Memorando nº 230/2022 de 06/06/2022 – difis/sedoP.
r e s o l v e: 
i – desiGNar o servidor láZaro cÉZar da silva liMa JÚNior, Matrícula 
nº 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e confor-
midade, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sedoP e o órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

78/2022 Prefeitura Municipal de terra santa revitalização do entorno do estádio do Município de 
terra santa/Pa.

ii- desiGNar, o servidor fraNcisco deMÉtrio de carvalHo Neto, 
Matrícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional 
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: 811459
Portaria Nº.0615/2022, 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 delega-
das 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 2022/708963, de 06/06/2022, 
e Memorando nº 233/2022, de 06/06/2022 – difis/sedoP.
r e s o l v e: 
i – desiGNar o servidor GilMar fraNco Mota, Matrícula nº 54195705/2, 
Cargo/Função:Coordenador, como fiscal do Convênio celebrado entre a Se-
cretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sedoP 
e o órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

116/2022
 

secretaria Municipal de saneamento-
sesaN

dragagem, limpeza e desobstrução dos sistemas de 
macro e microdenagem no Município de Belém/Pa.

ii -desiGNar, o servidor WlYelisoN BarBosa cereJa, Matrícula nº 
5951197/2, cargo/função:coordenador de Núcleo, 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: 811478
Portaria Nº. 0614/2022, 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 delega-
das 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 2022/708706, de 06/06/2022, 
e Memorando nº 231/2022 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- enge-
nheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Es-
tado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sedoP e o órgão 
abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

101/2022 Prefeitura Municipal de Ulianópolis revitalização do canteiro central da avenida Presidente 
vargas, no Município de Ulianópolis/Pa.

ii – desiGNar o servidor MarcUs viNiciUs aNGeliM de aZevedo, 
Matrícula nº 5936254/2, cargo/função: coordenador, 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: 811482
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.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 167/2022
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Barcarena – cNPJ nº 05.058.458/0001-15
objeto: serviços de restauração asfáltica com recapeamento asfáltico em 
vias, no Município de Barcarena, neste estado.
vigência: 09/06/2022 a 09/06/2023
valor Global: r$ 5.850.821,98
dotação orçamentária:
sedoP: 07101 15.451.1489.7645 444042 0101/0301
Nota de eMPeNHo: 2022Ne01403
PrefeitUra de BarcareNa: 15.451.0059.1068 449051 1500
foro: Belém
data da assinatura: 08/06/2022
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
José renato ogawa rodrigues
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 811463
eXtrato do coNtrato Nº 80/2022– Pe Nº 08/2022
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Kango Brasil ltda - cNPJ nº 06.132.258/0001-28
oBJeto: fornecimento e instalação de equipamentos destinados ao está-
dio olímpico do Pará (Mangueirão), no município de Belém, neste estado.
viGÊNcia: 07/06/2022 a 07/03/2023
valor: r$ 40.166.999,71
Nota de eMPeNHo: Nº 2020Ne01392
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
07101 04.811.1499.7659 449051 0101/0301
07101 15.811.1499.7659 449051 0101
foro: Belém
data da assiNatUra: 07/06/2022
ordeNador resPoNsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
eNdereÇo da coNtratada:
rua eduardo sprada, 6.400, barro cidade industrial, ceP 81.290-110, 
curitiba/Pa.
telefone: (41) 3241-1800
 

Protocolo: 810836

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 31/2021 – Pe Nº 01/2021
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
N&s tecNoloGia ltda– cNPJ 29.690.892/0001-81
oBJeto: fornecimento de solução para criação e governança de rede 
compartilhada com tecnologia blockchain de bases de dados distribuídas 
que possibilite o desenvolvimento de ecossistemas que tragam controle, 
transparência, confiabilidade e auditabilidade de processos de captura, di-
gitalização e armazenamento de documentos oficiais dos processos admi-
nistrativos da secretaria estadual de desenvolvimento e obras públicas no 
município de Belém, neste estado.
JUstificativa: Prorrogação de prazo e reajuste ao contrato, de acordo 
com cfe. 65, ii, d e art. 57, §1, ii e iv, art.  da lei no 8.666/93.
viGÊNcia: 08/06/2022 a 06/09/2022
Percentual do reajuste: 11,30%
Período de execução: 02/04/2022 a 01/04/2023
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 07.101 15. 122. 1297. 8338 339039 0101 / 
0301 – estadual
data da assiNatUra: 08/06/2022
ordeNador resPoNsável: Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 811410

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo cooPeraÇÃo tecNica Nº 14/2022
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Monte alegre – cNPJ 04.838.496/0001-28
objeto: realização de etapas técnicas destinadas na concepção do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana, no município de Monte alegre, neste estado.
vigência: 08/06/2022 a 08/06/2023
foro: Justiça do estado do Pará
data da assinatura: 08/06/2022

responsável pela entidade recebedora dos recursos:
Matheus almeida dos santos
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 811353

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 20/2022 – cP nº 18/2021 - eXecUÇÃo dos serviÇos de 
dreNaGeM e PaviMeNtaÇÃo asfáltica de vias UrBaNas eM MUNicÍ-
Pios Na reGiÃo do rio caPiM, Neste estado do Pará, lote 03
Justificativa: incluir a funcional programática:  07.101 15. 451. 1489. 
7645, Natureza da despesa: 449051 fontes: 0130 / 0330 à cláusula à cláu-
sula sexta do instrumento original, cfe. art . 65, §8º da lei nº 8.666/93.
data de assinatura: 08/06/2022
contratada: lUceNa iNfraestrUtUra eireli
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 811452

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 89/2022
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de acará – cNPJ 05.196.548/0001-72
objeto: construção e Urbanização de orla da cidade, no município de aca-
rá, neste estado.
vigência: 09/06/2022 a 09/10/2023
valor Global: r$ 6.238.801,77
dotação orçamentária:
sedoP: 07101 15.695.1498.7658 444042 0101/0301
Nota de eMPeNHo: 2022Ne01398
PrefeitUra de acará: 15 451 0004 1003 449051 1701000
foro: Belém
data da assinatura: 08/06/2022
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
Pedro Paulo Goveia Moraes
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 811481
eXtrato do coNVÊNio Nº 100/2022
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de UliaNoPolis– cNPJ nº 83.334.672/0001-60
objeto: revitaliZaÇÃo do BosQUe UNilsoN QUiNaiP, No MUNicÍPio 
de UliaNóPolis, Neste estado.
vigência: 09/06/2022 a 09/06/2023
valor Global: r$ 3.919.067,14
dotação orçamentária:
sedoP: 07.101.04.811.1499.7659 NatUreZa de desPesa: 444042 foN-
te: 0101/0301 Nota de eMPeNHo 2022Ne01316
PrefeitUra: 1901-15-451-0331-1021 4.4.90.51.00 15100000
foro: Belém
data da assinatura: 08/06/2022
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
KellY cristiNa destro
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 811406

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0620/2022, de 08 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 2022/701259, de 03/06/2022 
– coaP/sedoP.
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: reinaldo osvaldo de alcântara Peixoto, Matrícula nº. 57176412/1; 
cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas-arquiteto.
OBJETIVO: Realizar levantamento técnico e fotográfico, para elaboração 
de laudo de avaliação imobiliária para aluguel, do imóvel que será utilizado 
como moradia dos professores do sistema Modular de ensino (soMe), e 
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pesquisa de mercado imobiliário, na vila olho d’água-Moju/Pa- Processo 
nº 2022/247003/sedUc.
NoMe: sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº. 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
oBJetivo: conduzir o veículo com o servidor desta sedoP, ao referido 
Município.
destiNo: Moju (vila olho d’água)/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PerÍodo: 13 a 14/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 811430
Portaria Nº.0619/2022, de 08 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 2022/714910, de 07/06/2022 
– difis/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: carlos andré da silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: técnico em Gestão de obras Públicas - engenheiro civil.
OBJETIVO: Realizar fiscalização da Construção do Trapiche Municipal do 
caiçaua no Município de santa Bárbara/Pa.
NoMe: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJetivo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
destiNo: santa Bárbara/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 15/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 811431
Portaria Nº. 0621/2022, de 08 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 2022/711731, de 07/06/2022 
– difis/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoMe: lázaro cézar da silva lima Júnior, Matrícula nº. 5913247/3; cargo/
função: diretor de Planejamento de obras e conformidade.
oBJetivo: realizar vistoria final para a inauguração da refrigeração da 
arena estadual do oeste do Pará, no Município de santarém/Pa.
destiNo: santarém/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia).
PerÍodo: 20 a 22/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 811426
Portaria Nº. 0609/2022, de 07 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 2022/709124 de 06/06/2022 
– NUcoM/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: lilian celina Guedes de ascui, Matrícula nº. 5951958/4; cargo/
função: coordenador.
OBJETIVO: Cobertura jornalística e fotográfica da Agenda governamental 
no Município de santa izabel do Pará/Pa.
NoMe: antônio Pereira da costa, Matrícula nº. 57190739/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJetivo: conduzir o veículo com a servidora desta sedoP, ao referido 
Município.
destiNo: santa izabel do Pará/Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 06/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
eng.º civil BeNedito rUY saNtos caBral/crea 8430d Pa
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 811484

Portaria Nº. 0610/2022, 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 2022/710747, de 07/06/2022 
– NrM/sedoP.
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoMe: thalys soares feitosa, Matrícula: 55207864/1; cargo/função: co-
ordenador de Núcleo regional.
oBJetivo: acompanhamento dos serviços em andamento, para confecção 
de último relatório para subsidiar a análise da prestação de contas encami-
nhada pela convenente, e repasse da última parcela do contrato.
destiNo: floresta do araguaia/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia).
PerÍodo: 08 a 10/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 811450
Portaria Nº. 0611/2022, 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 2022/711695, de 07/06/2022 
– difis/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoMe: lázaro cézar da silva lima Júnior, Matrícula nº. 5913247/3; cargo/
função: diretor de Planejamento de obras e conformidade.
OBJETIVO: Realizar Vistoria final para Inauguração da Policlínica do Hospi-
tal regional Público dos caetés, no Município de capanema/Pa.
destiNo: capanema/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: 811446
Portaria Nº. 0612/2022, 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 2022/711936, de 07/06/2022 
– cosG/sedoP.
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoMe: sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJetivo: conduzir o veículo com o técnico, ao distrito de Mosqueiro.
destiNo: Mosqueiro( distrito de Belém)/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 10/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 811439
Portaria Nº. 0613/2022, 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 2022/713914, de 07/06/2022 
– cosG/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoMe: lêonidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJetivo: conduzir o veículo com o técnico, ao Município de capitão Poço/
Pa, referente ao Processo cv.237.790-66tc Pac 0072/11, sistema de es-
gotamento sanitário.
destiNo: capitão Poço/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
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PerÍodo: 13 a 14/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 811434

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 0607/2022, 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, e 
ainda, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021.
coNsideraNdo os termos do Processo n°. 2022/697269, de 30/05/2022 
e os termos do Memorando nº. 20/2022-deM/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 raiMUNdo NoNato aBreU rUiZ, matrícula nº. 31801/1, ocu-
pante do cargo de auxiliar administrativo; para o período de 06/06/2022 
a 20/06/2022 15 (quinze) dias; e para o período de 01/10/2022 a 
15/10/2022 15 (quinze) dias, anteriormente concedida através da Por-
taria Nº. 0425/2022, de 29/04/2022, publicada no doe n° 34.955, de 
03/05/2022, referente ao período aquisitivo 01/06/2021 a 31/05/2022.
ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 06/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 811504

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato N° 18/2022.
objeto: execução de obras e serviços de ampliação e revitalização do sis-
tema de abastecimento de água do 10º setor, no município de Belém, no 
estado do Pará.
valor Global: r$24.606.276,24 (vinte e quatro milhões, seiscentos e seis 
mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos).
vigência: 24 (vinte e quatro) meses.
data da assinatura: 08.06.2022.
contratada: carMoNa caBrera coNstrUtora de oBras 
s.a. cNPJ: 25.316.468/0001-10.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 811054

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata da 2ª reUNiÃo ordiNÁria do coNseLHo de 
adMiNistraÇÃo da coMPaNHia de HaBitaÇÃo do estado do 
ParÁ-coHaB/Pa.
data, Horário e local: 02/05/2022, às 10h, na sede social, localizada 
na Passagem Gama Malcher, 361, souza, nesta capital. assUNtos eM 
PaUta: 1. destituição do senhor Josenir Gonçalves Nascimento do cargo 
de Presidente e Membro do conselho de administração da coHaB/Pa, a 
partir de 01/04/2022, a título de desincompatibilização. conclusão.  apro-
vada por unanimidade. 2. Processo nº 2022/324207 - liberdade i, ii, e iii. 
o conselho de administração e a diretoria executiva deram ciência. 3. Pro-
cesso nº 2019/265744. Baixa de bens. conclusão: aprovada por unanimi-
dade. 4. Processo nº 2021/921128 - alteração da Po.JUr.01. conclusão: 
aprovada por unanimidade. 5. retirada da obrigatoriedade de aprovação 
dos P.o’s pela diretoria executiva e conselho de administração. conclusão: 
aprovado a retirada da obrigatoriedade de aprovação dos P.o’s apenas do 
conselho de administração, permanecendo a responsabilidade de aprova-
ção pela diretoria executiva. 6. Processo nº 2021/1139552. Proposta de 
implantação de ouvidoria no âmbito da coHaB. conclusão: aprovada por 
unanimidade. Jardel rodrigues da silva – conselheiro. silvio arthur Pereira 
– conselheiro. Bruno ricardo favacho Monteiro – conselheiro. orlando reis 
Pantoja – conselheiro. luís andré Henderson Guedes de oliveira – diretor. 
antônio cláudio Barbosa Mutran de carvalho – diretor. Monique antunes 
da costa – diretora.

Protocolo: 810870

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
o NÚcleo de GereNciaMeNto de traNsPorte MetroPolitaNo, torna 
público que realizará nos termos da lei n.º 8.666/93, lei n.º 10.520/2002, 
decreto estadual n.º 534/2020 e demais legislações correlatas, que re-
alizará licitação na modalidade Pregão eletrônico para a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de motorista, com dedi-
cação exclusiva de mão de obra, para atender às necessidades do Núcleo 
de Gerenciamento de transporte Metropolitano - NGtM, conforme especi-
ficações e condições exigidas no Edital e demais anexos.
Número: 01/2022/NGtM
local de abertura:
https://www.gov.br/compras/ptbr/.
data da abertura: 28.06.2022 - 10:00 horas (horário de Brasília – df)
UasG: 926186 – Núcleo de Gerenciamento de transporte Metropolitano – 
av. Gentil Bitencourt, 1539 - Nazaré, Belém – Pa.
receBiMeNto de ProPostas: a partir de 28/06/2022 no site coMPrasNet.
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – coMPrasNet, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br/, 
no Portal eletrônico de compras do Governo do estado do Pará e no ende-
reço www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 03 de junho de 2022.
eduardo de castro ribeiro Júnior
diretor Geral NGtM

Protocolo: 810862

FÉrias
.

Portaria Nº 027/2022-GaB/NGtM
o diretor Geral do NÚcleo de GereNciaMeNto de traNsPorte Me-
troPolitaNo – NGtM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doe nº. 33.773 de 04/01/2019.
resolve:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora abaixo:

NoMe MatrÍcULa
 

PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

aNGelaNe iracY de carvalHo costa 5922745 08/01/2021 a 07/01/2022 04/07/2022 a 23/07/2022
e 19/12/2022 a 28/12/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 08 de junho de 2022
edUardo de castro riBeiro JÚNior
diretor Geral

Protocolo: 810894

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 016/2022 – GaB/aGtraN
o diretor Geral da aGÊNcia de traNsPorte MetroPolitaNo – aG-
traN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art 11 da lei 
estadual 9.049, de 29 de abril de 2020 e conforme decreto de 15/10/2020, 
publicado no doe nº 34.375 de 16/10/2020.
i – conceder suprimento de fundos à servidora isabela tavares de Barros, 
supervisora de operação, id. funcional nº 5945837 e portadora do cPf nº 
423.308.742-00, lotada na diretoria administrativa e financeira.
ii – o valor do suprimento corresponde a r$2.000,00 (dois mil reais) e 
destina-se a atender despesas de pequeno vulto e pronto pagamento.
iii – as despesas a que se refere o item anterior correrão por conta de 
recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação:
950101.26.122.1297.4534-33.90.30- r$ 1.000,00 – Material de consumo
950101.26.122.1297.4534-33.90.39-r$ 1.000,00 – serviços de terceiros 
– Pessoa Jurídica.
iv – o referido valor no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação, 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão da ordem 
bancária;
Para prestação de contas, 15 (quinze) dias após o período de aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 08 de junho de 2022.
edUardo de castro riBeiro JUNior
diretor geral

Protocolo: 811009
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº: 012/2021
Processo Nº 2021/532329
Nº do terMo aditiVo : 02
data de assiNatUra: 08/06/2022
oBJeto do terMo aditivo: o presente termo aditivo tem por objeto as 
seguintes alterações:
1.aditamento da cláUsUla seGUNda – viGÊNcia tendo em vista o que 
consta nos autos dos processos nº 2021/532329, fica acordado o acrésci-
mo de 12 meses no tempo de vigência do contrato.
2.incluir na cláUsUla dÉciMa seGUNda – rescisÃo, o item 12.7 com 
a seguinte redação: “este contrato será rescindido pela sectet, livre de 
multa, tão logo seja formalizado o novo contrato para prestação de servi-
ços de transporte mediante locação de veículos sem mão de obra exclusiva 
de condutores, seja homologado e publicado no diário oficial do estado pela 
sectet, com aviso prévio de 30 dias”.
as despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: funcional Programática: 48101.19.122.1297.8338, 
elemento de despesa: 339033 fonte: 01240008794, ação: 232902, Pi: 
4120008338c
coNtratado: atlaNta reNt a car - ePP (cNPJ nº. 01.135.910/0001-44).
eNdereÇo: rua oliveira Belo, nº 840, Bairro: Umarizal, ceP: 66050-380, 
Belém/Pa.
ordeNadora: edilza Joana oliveira fontes, secretária de estado.

Protocolo: 811277

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 468 de 08 JUNHo de 2022
o diretor de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doe nº 34.163 de 31.03.2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o processo nº 2022/714351.
r e s o l v e:
i – autorizar o servidor cHarles silva de soUZa, identidade funcional 
nº 5569290/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de ciên-
cia e tecnologia – dct, a viajar aos municípios de santarém-Pa/ almerim-
Pa/ alenquer-Pa/ Monte alegre-Pa/ oriximiná-Pa/ terra santa-Pa/ faró-
Pa/ óbidos-Pa/ Belterra-Pa/ Placas-Pa, no período de 13.06 a 02.07.2022, 
a fim de realizar visita técnica nos municípios mencionados, visando à 
continuidade nas tratativas atinentes ao processo de certificação por com-
petência conforme demanda 2022 dos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 19 e 1/2 (dezenove 
e meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 08 de junho de 2022.
deNilsoN BeNedito GoNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 811160
Portaria Nº 467 de 08 de JUNHo de 2022
o diretor de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o processo nº 2022/657884
r e s o l v e:
i – aUtoriZar a servidora sUelY socorro PaNtoJa da silva, identi-
dade funcional nº 5945933/2, ocupante do cargo de assessora especial 
ii, lotada no Gabinete do secretário, a viajar aos municípios de Placas-
Pa, Uruará-Pa, Medicilândia-Pa e Brasil Novo-Pa, no período de 20/06 a 
25/06/2022, a fim de realizar visita técnica nos referidos municípios, os 
quais ofertarão os
cursos de Pedagogia (UNifessPa), ciências Biológicas (UfoPa), engenha-
ria de Produção (UePa) e ciências Naturais (UePa) respectivamente, con-
forme demanda do Prosel 2023 do ProGraMa forMa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias à servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 08 de junho de 2022.
deNilsoN BeNedito GoNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 811164

Portaria Nº 466 de 08 de JUNHo de 2022
o diretor de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsideraNdo o processo nº 2022/709795
r e s o l v e:
i – aUtoriZar o bolsista JosÉ JÚlio MarQUes BeZerra Neto, cPf nº 
636.518.742-49, a viajar ao município de abaetetuba-Pa, nos dias 08 e 
09/06/2022, para realizar acompanhamento das ofertas e desenvolvimen-
to dos trabalhos de cursos Mei - ProNatec na cidade de abaetetuba/Pa.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 08 de junho de 2022.
deNilsoN BeNedito GoNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 811014

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 05/2022 - sectet
objeto: o presente instrumento tem por objeto a colaboração mútua dos 
partícipes visando à efetivação da descentralização de créditos orçamen-
tários da sectet para a Universidade do estado do Pará - UePa para exe-
cução do projeto “aÇÕes de eXteNsÃo Para a iNovaÇÃo e deseNvol-
viMeNto social das reGiÕes de iNteGraÇÃo do estado do Pará”.
valor da descentralização de crédito orçamentário: r$ 4.544.926,36 (qua-
tro milhões quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e seis 
reais e trinta e seis centavos).
Classificação orçamentária:

Funcional Programática elemento de despesa ação Fonte Plano interno

48101.19.571.1490.8698 339014 / 339018 / 339030 
/ 339036 / 339039 276096 0124008794 207.000.8698c

48101.19.571.1490.8698 449052 276096 0124008794 207.000.8698e

assinatura: 08/06/2022
vigência: 08/06/2022 a 08/06/2024
Unidade descentralizadora: secretaria de estado de ciência, tecnolo-
gia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ nº 
08.978.226/0001-73)
assinatura pela Unidade descentralizadora: edilza Joana oliveira fontes, 
secretária de estado.
Unidade descentralizada: Universidade do estado do Pará - UePa (cNPJ nº 
34.860.833/0001-44)
assinatura pela Unidade descentralizada: clay anderson Nunes chagas, reitor.

Protocolo: 811394

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

coNtrato
.

terMo de oUtorGa N.º008/2022
objeto: o auxílio da faPesPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Consumo hídrico e de-
sempenho agronômico de cacaueiros na amazônia sob condições irriga-
da e de sequeiro”, aprovado na chamada nº 002/2021 – ProGraMa de 
iNfraestrUtUra Para JoveNs PesQUisadores - Programa Primeiros 
Projetos- PPP- faPesPa/cNPq, coordenado pelo(a) oUtorGado(a), que 
tem por objetivo avaliar a demanda hídrica e o desempenho agronômico do 
cacaueiro na amazônia em condições de irrigação e sequeiro.
outorgada: vivian dielly da silva farias
valor: r$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais).
vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
data de assinatura: 07//06/2022.
1ª Parcela faPesPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - valor: r$ 862,26 – odc
449020 - valor: r$ 12.302,34 – odK
339018 - valor: r$ 4.800,00 – Bolsa
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - valor: r$ 9.609,40 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 810821
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terMo de oUtorGa N.º031/2022
objeto: o auxílio da faPesPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Concentração de mer-
cúrio em puérperas e neonatos residentes na região do Baixo amazonas”, 
aprovado na chamada nº 002/2021 – ProGraMa de iNfraestrUtU-
ra Para JoveNs PesQUisadores - Programa Primeiros Projetos- PPP- 
faPesPa/cNPq, coordenado pelo(a) oUtorGado(a), que tem por objetivo 
determinar a ocorrência de mercúrio total em puérperas e neonatos na re-
gião do Baixo Amazonas e verificar se há influência dos níveis de mercúrio 
encontrados, sobre os parâmetros antropométricos de neonatos.
outorgada: sandra layse ferreira sarrazin
valor: r$ 100.000,00 (cem mil reais).
vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data de assinatura: 07//06/2022.
1ª Parcela faPesPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - valor: r$ 5.685,00 – odc
449020 - valor: r$ 13.265,00 – odK
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - valor: r$ 9.648,00 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 810823

.

.

oUtras MatÉrias
.

FUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos e PesQUisas
cHaMada Nº. 005/2022 – FaPesPa/FaPesP
FoMeNto À PesQUisa coLaBoratiVa eNtre FaPesPa e FaPesP
a fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa, do 
estado do Pará, em parceria com a fundação de amparo à Pesquisa do 
estado de são Paulo – faPesP, através do Memorando de entendimento 
para cooperação em ações de ciência, tecnologia e inovação entre as fun-
dações de amparo à Pesquisa das unidades da federação do Brasil, tornam 
pública a presente chamada e convidam os interessados a apresentarem 
propostas de pesquisa colaborativa coordenadas por pesquisadores vincu-
lados a instituições de Pesquisa de ambos os estados, que visem à forma-
ção e/ou o fortalecimento de redes de pesquisa colaborativa entre os esta-
dos do Pará e de são Paulo, contribuindo para o avanço do conhecimento 
científico e tecnológico nos respectivos estados e no Brasil.
Período de Submissão: O prazo para inscrição das propostas ficará aberto 
da data de publicação da chamada até às 23h59 (horário de Brasília) do 
dia 08 de agosto de 2022. as inscrições deverão ser feitas, exclusivamen-
te, pelo saGe (sistema da faPesP).
o texto da chamada nº. 005/2022 encontra-se publicado na íntegra no 
sítio da faPesPa: www.fapespa.pa.gov.br
Belém, 08 de junho de 2022.
deyvison andrey Medrado Gonçalves
Diretor Científico

Protocolo: 811279
FUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos e PesQUisas
cHaMada N.º 007/2021 – FaPesPa/cNPq
ProGraMa de deseNVoLViMeNto cieNtÍFico e tecNoLÓGico
reGioNaL – Pdctr
raZÕes: sUBstitUiÇÃo de MeMBro do coMitÊ coNsUltivo Por Mo-
tivo de desistÊNcia.
considerando a desistência da membro do comitê consultivo JaNe feliPe 
BeltrÃo, devidamente formalizada nos autos e homologada pelo cNPq, for-
maliza-se sua substituição pelo professor doutor erNaNi PiNHeiro cHaves.
Belém, 08 de junho de 2022.
deyvison andrey Medrado Gonçalves
Diretor Científico

Protocolo: 811217

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria - Presi Nº.071, de 08 de JUNHo de 2022 - 
o PresideNte da ProdePa – eMPresa de tecNoloGia da 
iNforMaÇÃo e coMUNicaÇÃo do estado Pará, no uso de suas 
competências que lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento desta 
empresa; art.1º exonerar ediMiltoN vidiGal soeiro, matrícula 
8014426, da função comissionada de Gerente de divisão da divisão 
de Projetos de cidadania - dPJ, subordinada à diretoria de Projetos 
especiais – dPe. art. 2º esta Portaria entrará em vigor nesta 
data. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da 
ProdePa – empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
estado do Pará, 08 de junho de 2022. Marcos aNtÔNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do estado do Pará.

Portaria - Presi Nº.072, de 08 de JUNHo de 2022 - 
o PresideNte da ProdePa – eMPresa de tecNoloGia da iNforMaÇÃo 
e coMUNicaÇÃo do estado Pará, no uso de suas competências que 
lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; r e s o 
l v e: art.1º Nomear JÔNatas do NasciMeNto GoMes, para função 
comissionada de Gerente de divisão da divisão de Projetos de cidadania 
- dPJ, subordinada à diretoria de Projetos especiais – dPe, a contar de 
09/06/2022. art. 2º esta Portaria entrará em vigor nesta data. art. 3º 
dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdePa – empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará, 08 de 
junho de 2022. Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa - Presidente da 
empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.

Protocolo: 811512

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Processo (Pae) nº 2021/1.318.389
objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos para as esta-
ções de telecomunicações do Programa Navegapará.
ata de reGistro de PreÇos Nº 002-a/22
signatário da ata: ra telecoM ltda.
cNPJ: 10.312.101/0001-51
vigência da ata: 02/06/2022 a 01/06/2023 (12 meses)
valor total da ata: r$ 640.818,30

Lote
/ item descrição Quant. Preço Unitário total

1 / 1 Retificador 48v – 10 A – Tipo 1 30 r$ 2.998,00 r$ 89.940,00
1 / 2 Retificador 48v – 30 A – Tipo 2 30 r$ 9.000,00 r$ 270.000,00
1 / 3 Retificador 48v – 30 A – Tipo 3 30 r$ 9.362,61 r$ 280.878,30

ata de reGistro de PreÇos Nº 002-B/22
signatário da ata: aPis soLUÇÕes tecNoLoGia da iNForMaÇÃo Ltda.
cNPJ: 01.432.068/0001-02
vigência da ata: 02/06/2022 a 01/06/2023 (12 meses)
valor total da ata: r$ 225.400,00

Lote
/ item descrição Quant. Preço Unitário total

2 / 4 equipamento inversor dc/ac 48vca 30 r$ 6.200,00 r$ 186.000,00
2 / 5 equipamento inversor dc/ac 24vca 10 r$ 3.940,00 r$ 39.400,00

Protocolo: 810822
..

diÁria
.

Portaria Nº 281, de 7 de JUNHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBeNs ortiZ de alMeida JUNior, 
técnico em telecomunicações, matrícula 73425, 06/06/2022 a 
10/06/2022, à Belém-Pa/linoeiro do ajuru/Belém-Pa, para Manutenção 
corretiva em limoeiro do ajuru, instalação de Gerador de energia para 
reestabelecimento temporário. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do estado do Pará.
Portaria Nº 282, de 7 de JUNHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) Marcio NoNato cHaMe rodriGUes, 
técnico em telecomunicações, matrícula 734276, 06/06/2022 a 
10/06/2022, à Belém-Pa/linoeiro do ajuru/Belém-Pa, para Manutenção 
corretiva em limoeiro do ajuru, instalação de Gerador de energia para 
reestabelecimento temporário. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do estado do Pará.
Portaria Nº 283, de 7 de JUNHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) carlos sÉrGio GoMes de soUZa, Motorista, 
matrícula 3156770, 05/06/2022 a 05/06/2022, à Belém-Pa/santarém Novo/
Bragança/Belém-Pa, para deslocamento dos colaboradores, leopoldo viana 
e Gilnei freire. as localidades de santarém Novo e Bragança, região rio 
caeté. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da 
empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.
Portaria Nº 284, de 7 de JUNHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) PaUlo Nardel silva alves, aNalista 
de sUPorte - resPoNsável NÚcleo itaitUBa, matrícula 8080305-
1, 06/06/2022 a 07/06/2022, à BelémPa/rurópolis/Belém-Pa, para 
Manutenção no cluster de rurópolis. região tapajós. ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará.
Portaria Nº 285, de 7 de JUNHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) GilNei freire dos saNtos, técnico em 
redes de computadores, matrícula 71682, 05/06/2022 a 05/06/2022, à 
Belém-Pa/santarém Novo/Bragança/BelémPa, para Manutenção no cluster 
de santarém Novo e Bragança região rio caeté. ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará.
Portaria Nº 286, de 7 de JUNHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) leoPoldo JosÉ Moraes viaNa, técnico 
de Manutenção, matrícula 72113, 05/06/2022 a 05/06/2022, à Belém-
Pa/santarém Novo/Bragança/Belém-Pa, para Manutenção no cluster 
de santarém Novo e Bragança região rio caeté. ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará.

Protocolo: 811005
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..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 228/2022-seeL 
o secretário de estado de esPorte e laZer no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doe nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, resolve:
designar o servidor JosÉ raiMUNdo da rocHa seNa MatrÍcUla 
5945286/1 para atuar como fiscal do Contrato 46/2022 a ser celebrado 
com a empresa terracota arQUitetUra e UrBaNisMo ltda, cNPJ Nº 
41.790.060/0001-32, o qual possui como objeto a contratação de empresa 
especializada no planejamento e elaboração de projeto mobiliário do está-
dio olímpico do Pará - eoP.
Belém, 03 de Junho de 2022.
NivaN setUBal NoroNHa
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 811197
Portaria Nº 233/2022-seeL 
o secretário de estado de esPorte e laZer no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doe nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, resolve:
i – designar o servidor adolfo dos saNtos Meireles matricula de nº 
2015170/1 para atuar como gestor de parceria do fomento 28/2022 a ser 
celebrado com a associaÇÃo BeNeficeNte aMiGo do GUaMá-aBaG, 
cNPJ Nº 10.189.927/0001-75, o qual possui como objeto a transferência 
voluntária de recurso financeiro para a execução do PROJETO: “CIRCUITO 
de corridas-etaPa castaNHal”.
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
NivaN setUBal NoroNHa
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 811195
Portaria Nº 234/2022-seeL 
o secretário de estado de esPorte e laZer no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doe nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, resolve:
i – designar o servidor JesUs NaZareNo dos saNtos crUZ matricula de 
nº 5901961/1 para atuar como gestor de parceria do fomento 13/2022 a 
ser celebrado com a associaÇÃo desPortiva e cUltUral lUso Brasi-
leira, cNPJ Nº 06.879.194/0001-23, o qual possui como objeto a trans-
ferência voluntária de recurso financeiro para a execução do PROJETO: 
“trilHa do BaMBU”.
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
NivaN setUBal NoroNHa
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 811357

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 226/2022-seeL, de 08 de JUNHo de 2022.
coNceder à servidora teresiNHa de JesUs rodriGUes ferreira, ma-
trícula nº 5901332/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão de esporte, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 22/06 a 21/07/2022, 
referente ao triênio 2015/2018. ordenador: NivaN setUBal NoroNHa.

Protocolo: 811138

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 193/2022 de 20 de Maio de 2022, PU-
BLicada No doe Nº 34.978 de 23 de Maio de 2022.
oNde se LÊ: 06 e ½ (seis e meia) diárias;
Leia-se: 07 e ½ (sete e meia) diárias;
ordeNador: NivaN setUBal NoroNHa.

Protocolo: 811513
errata da Portaria Nº 217/2022 de 02 de JUNHo de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 34.996 de 06 de JUNHo de 2022.
oNde se LÊ: no período de 01/06 a 28/06/2022;
Leia-se: no período de 01 a 28/07/2022;
ordeNador: NivaN setUBal NoroNHa.

Protocolo: 811523

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
com base na documentação acostada nos autos do processo 2022/109904 e 
na condição de autoridade competente deste órgão, HoMoloGo o processo 
licitatório coNvite Nº03/2022, cujo objeto é contratação de empresa espe-
cializada para a construção do campo de futebol do camará e do campo de 
futebol da caixa d’água, tendo como vencedor do processo licitatório o licitan-
te B vista coMÉrcio e coNstrUÇÕes ltda, cNPJ: 27.904.643/0001-16, 

no valor global de r$ 149.476,96 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos 
e setenta e seis reais, noventa e seis centavos), nos termos do art. 43 da lei 
nº 8.666/93, para que se produza efeitos jurídicos e legais.
Belém (Pa), 8 de junho de 2022.
Nivan setubal Noronha
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 811495

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 230/2022-seeL, de 08 de JUNHo de 2022.
coNceder, 06 e ½ diárias (seis e meia) ao servidor evaNdro da lUZ 
riBeiro, matrícula n° 5309212/1, com o objetivo de realizar a entrega 
dos kits esportivos para os municípios que participarão da fase regional do 
Baixo amazonas da 11° edição do “Jogos abertos do Pará”, nos municípios 
de santarém e Parauapebas – Pa, no período de 01/06 à 07/06/2022.or-
denador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 811530
Portaria Nº. 231/2022-seeL, de 08 de JUNHo de 2022.
coNceder, 07 e ½ diárias ao servidor leaNdro HeNriQUe crUZ da 
SILVA, matrícula n° 5962658/1, com o objetivo de desenvolver oficinas de 
esporte na Usina da Paz, no município de canaã dos carajás - Pa, no perí-
odo de 05/06 a 12/06/2022.ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 811533
Portaria Nº. 232/2022-seeL, de 08 de JUNHo de 2022.
coNceder, 07 e ½ diárias ao servidor HUGo NaZoN BarBosa da silva, 
matrícula n° 5962650/1, com o objetivo de desenvolver oficinas de esporte 
na Usina da Paz, no município de canaã dos carajás - Pa, no período de 
12/06 a 19/06/2022.ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 811534

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 216/2022-seeL, 01 de JUNHo 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

5774276/2 odailsoN ferNaNdes da coNceiÇÃo 2020/2021 11/07 a 
09/08/2022
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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

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: 810929

t..

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 227/2022-seeL, de 08 de JUNHo de 2022.
torNar seM efeito a Portaria de nº 147/2022 – seel, de 02 de maio 
de 2022, publicada no doe nº 35.000 de 08/06/2022, que coNcede férias 
regulamentares referente ao mês de julho para servidores desta secretaria de 
estado de esporte e lazer – seel. ordeNador: NivaN setUBal NoroNHa.

Protocolo: 811527
..

oUtras MatÉrias
.

 eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 35/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/564099
data de ratificaÇÃo: 08/06/2022.
oBJeto: o PreseNte terMo de foMeNto, decorreNte da iNeXiGi-
Bilidade de cHaMaMeNto PÚBlico 35/2022 teM Por oBJeto a cele-
BraÇÃo de Parceria atravÉs de terMo de foMeNto Para o deseN-
volviMeNto do “ProJeto corrida do dia MUNdial da saÚde 2022”.
fUNdaMeNto leGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 29, caPUt e art. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
valor: r$ 1.620,000,00 (um milhão e seiscentos e vinte mil reais)
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o secretario de 
estado de esPorte e laZer, NivaN setUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 35/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE 
e cUltUral de oUteiro - cNPJ: 10.927.727/0001-72.

Protocolo: 810912
eXtrato do terMo de FoMeNto: 35/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/564099
data de ratificaÇÃo: 08/06/2022
oBJeto: o PreseNte terMo de foMeNto, decorreNte da iNeXiGi-
Bilidade de cHaMaMeNto PÚBlico 35/2022 teM Por oBJeto a cele-
BraÇÃo de Parceria atravÉs de terMo de foMeNto Para o deseN-
volviMeNtodo ProJeto “corrida do dia MUNdial da saÚde 2022”.
fUNdaMeNto leGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 29, caPUt e ar-
tiGo 31, ii e demais legislações aplicáveis.
viGÊNcia: 08/06/2022 a 08/12/2022.
osc: associaÇÃo BeNeficieNte e cUltUral de oUteiro, cNPJ Nº: 
10.927.727/0001-72.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
elemento de despesa: 335041
Pi: 22deMP00317
valor:  r$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
elemento de despesa: 335041
Pi: 22deMP00316
valor: r$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
elemento de despesa: 335041
Pi: 22deMP00318
valor:  r$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)
valor total: r$1.620.000,00 (um milhão e seiscentos e vinte mil reais)
data da assiNatUra: 08/06/2022
ordeNador resPoNsável: NivaN setUBal NoroNHa

Protocolo: 810914
terMo de aditiVo do FoMeNto N° 032/2022
Pela presente atualização do Plano de trabalho do termo de fomento n° 
032/2022 da realização do “PROJETO PÉ NA BOLA” fica RETIFICADA a DATA 
de eXecUÇÃo do ProJeto e viGÊNcia do terMo de foMeNto, no que 
se refere à mudança da data de execução evento, onde será realizado 
dia 20 de junho de 2022 a de 10 de agosto de 2022 e no que se refere a 
mudança da vigência do termo de fomento n° 032/2022, onde será 20 de 
Junho de 2022 à 10 de novembro de 2022.
Belém/Pa, 08 de junho 2022.
NivaN setUBal NoroNHa
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 811319

..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 486/GePs/setUr de 08 de JUNHo de 2022
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. 2022/421605; resolve: i - desiGNar a servidora edileNe 
do socorro da silva correa, mat. 54197954/1, téc. de Planej. e 
Gestão em Turismo, como fiscal de contrato e como suplente o servidor 
daNiel Neri PaNtoJa, mat. 57211270/1, assistente administrativo, para 
fiscalizar e acompanhar o contrato nº 20/2022 celebrado entre o Estado 
do Pará, através da secretaria de estado de turismo (setUr) e a empresa 
consultre consultoria e treinamento ltda. ii - esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 811076

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

QUarto terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 04/2020
Partes: secretaria de estado de tUrisMo – setUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14, l M Mota servicos tecNicos esPecialiZados 
ltda, cNPJ/Mf n° 06.336.443/0001-34.
oBJeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor e alteração 
da razão social do contrato n° 04/2020.
data da assiNatUra: 08/06/2022
ordeNador resPoNsável: aNdrÉ oreNGel dias, secretário de estado 
de turismo

Protocolo: 811224
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 08/2022
Partes: secretaria de estado de tUrisMo – setUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14, diNastia viaGeNs e tUrisMo ltda, cNPJ/Mf n° 
15.741.481/0001-63.
oBJeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato 
nº 08/2022.
data da assiNatUra: 08/06/2022
ordeNador resPoNsável: aNdrÉ oreNGel dias, secretário de estado 
de turismo

Protocolo: 811227

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 483/GePs/setUr de 08 de JUNHo de 2022
coNsideraNdo os termos do Processo Nº 2022/708269; resolve: i – 
conceder suprimento de fundos a servidora aNdreZa Meireles silva, Mat. 
5960416/1, Ger. de Qualificação Profissional; II – O valor do suprimento cor-
responde a: r$ 500,00 (quinhentos reais), para atender as despesas de clas-
sificação: 339033 (Passagens e Locomoção). A utilização do suprimento de 
fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de recebimento, deven-
do ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 15 dias após o período 
de aplicação. ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 811019

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 482/GePs/setUr de 08 de JUNHo de 2022
coNsideraNdo os termos do Processo Nº 2022/581323; resolve: con-
ceder 3 e ½ (três e meia) diárias ao servidor aNdrÉ oreNGel dias, mat. 
5888072/4, Secretário de Estado de Turismo. OBJ: Participar da Oficina de 
regionalização e abertura da fliX (festa literária internacional do Xingu). 
destiNo: altamira/Pa.
PerÍodo: 13 a 16.06.2022. ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 811044
Portaria N° 484/GePs/setUr de 08 de JUNHo de 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/581300. resolve: con-
ceder 3 e ½ (três e meia) diárias à servidora caroliNa NasciMeNto 
ABDON, mat. 5948412/2, Chefe de Gabinete. OBJ: Participar da Oficina 
de regionalização e abertura da fliX (festa literária internacional do Xin-
gu). destiNo: altamira-Pa. PerÍodo: 13 a 16.06.2022. ordeNador: 
aNdersoN oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 811082
Portaria N° 487/GePs/setUr de 08 de JUNHo de 2022
coMPleMeNtaÇÃo de diárias. coNsideraNdo os termos do processo 
2022/506339; resolve: conceder a complementação de 1 (uma) 
diária, conforme Portaria nº 326/2022, publicada no doe 34.959 de 
05/05/2022, a servidora edMÊ cUNHa da silva, mat. 57176610/1, 
téc. de Planejamento de Gestão em turismo, em razão do período do 
deslocamento ter sido de até 15.05.2022. ordeNador: aNdersoN 
oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 811475
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Portaria N° 489/GePs/setUr de 08 de JUNHo de 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/687588; resolve: conce-
der 4, ½ (quatro meias) diárias ao servidor frederico Barreto Barrei-
ros, mat. 5960380/1, Gerente de turismo de Pesca esportiva. oBJ: fisca-
lização da demanda parlamentar do projeto “arraial do Brega”. destiNo: 
ananindeua/Pa. PerÍodo: 10 a 13.06.2022. ordeNador: aNdersoN 
oliveira cavalcaNte

Protocolo: 811451
Portaria N° 490/GePs/setUr de 08 de JUNHo de 2022
coMPleMeNtaÇÃo de diárias. coNsideraNdo os termos do processo 
2022/507462; resolve: conceder a complementação de 1 (uma) 
diária, conforme Portaria nº 343/2022, publicada no doe 34.961 de 
06/05/2022, a servidora clÉlia roselY costa coroa, matrícula 
2013584/2,  téc. de Planej. de Gestão em turismo, em razão do período 
do deslocamento ter sido de até 15.05.2022.ordeNador: aNdersoN 
oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 811462

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 485/GePs/setUr de 08 de JUNHo de 2022
reMoÇÃo de servidor. o diretor de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas, conforme Portaria 
nº 147/2021, publicada no doe 34.616 de 21/06/2021 e Portaria 
nº159/2021 publicada no doe 34.622 de 28/06/21; e processo 
2022/717103. coNsideraNdo as necessidades de trabalho e adequação 
do quadro de pessoal da secretaria; resolve: i – reMover a servidora 
aNa PaUla farias MacHado Matos, matrícula 57198177/ 1, ocupante 
do cargo de técnico de Planejamento e Gestão em turismo, sendo a saída 
da coordenadoria de Gestão de Pessoas - coGP e lotando a servidora 
na Gerência de Promoção e captação de eventos – GPce. ordeNador: 
aNdersoN oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 811060

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 36/2022/GaB/dPG, de 02 de JUNHo de 2022
o defeNsor PÚBlico-Geral do estado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os artigos 8º, inciso XiX; e 71, todos da lei com-
plementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando os termos da 
instrução Normativa Nº 05/2021, de 15 de setembro de 2021; consideran-
do o que consta no Pae Nº 2021/266742; resolve:
i- instaurar, com fulcro no art. 3º, i, ii e parágrafo único da instrução 
Normativa Nº 05/2021, ProcediMeNto adMiNistrativo circUNstaN-
ciado – Pac, em relação à servidora M. s. s. c  id. Matrícula n° 70076, 
com o objetivo de apurar os fatos, identificar responsáveis, quantificar o 
dano e obter o respectivo ressarcimento.
II- Notifiquem-se a interessada da instauração do procedimento.
iii- esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves lÉdo
defensor Público-Geral do estado do Pará

Protocolo: 810970

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 313/2022-GGP/dPG de 07/06./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 2022/712684 - defPUB- de 
07/06/2022; resolve: conceder conforme laudo Médico nº 13010, li-
cença para tratamento de saúde à defensora Pública JaQUeliNe KUri-
ta, matrícula nº. 57234661, no período de 12/04/2022 a 12/07/2022, 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: 810830

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 308/2022-GGP-dPG, de 06 de JUNHo de 2022. 
a sUBdefeNsora PÚBlica-Geral do estado do Pará, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/616754. 
resolve: desiGNar o defensor Público BrUNNo araNHa e MaraNHao. 
id. funcional: 5931561/ 1, para responder pela coordenação de Núcleo 
regional do caeté, desta defensoria Pública do estado do Pará, durante 
o afastamento de férias da titular, a defensora Pública MaYaNa Barros 
JorGe Joao. id. funcional: 5931565/ 1, no período de 20/06/2022 a 
19/07/2022 – 30 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHeta fUrtado BelÉM dias
subdefensora Pública-Geral do estado do Pará

Protocolo: 810866

Portaria Nº 309/2022-GGP-dPG, de 06 de JUNHo de 2022. 
a sUBdefeNsora PÚBlica-Geral do estado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/535358. resolve: 
desiGNar a defensora Pública eliaNa MaGNo GoMes costa. id. 
funcional: 57194429/ 2, para responder pela diretoria do interior, desta 
defensoria Pública do estado do Pará, durante o afastamento de férias do 
titular, o defensor Público david oliveira Pereira da silva. id. funcional: 
5895999/ 1, nos períodos de 04/07/2022 a 18/07/2022 – 15 dias e de 
10/01/2023 a 24/01/2023 – 15 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHeta fUrtado BelÉM dias
subdefensora Pública-Geral do estado do Pará

Protocolo: 810867

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 001/2022
coNtrato Nº: 032/2021.
Processo N.º nº 2021/540011 – dPe/Pa.
Partes: defeNsoria PÚBlica do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a eMPresa de tecNoloGia da iNforMaÇÃo e coMUNica-
ÇÃo do estado do Pará – ProdePa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
05.059.613/0001-18.
oBJeto: o objeto deste termo aditivo ao contrato supramencionado é 
a ProrroGaÇÃo do PraZo de viGÊNcia, inicialmente estabelecido na 
CLÁUSULA TERCEIRA do contrato firmado, por mais 12 (doze) meses, a 
contar de 08/06/2022 a 08/06/2023.
data assiNatUra: 08/06/2022
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458; Natureza da despesa: 339140; 
fonte: 0101; Plano interno (Pi): 1050008458c; ação (GP Pará): 273623.
foro: Justiça estadual do Pará – comarca de Belém
resPoNsável da coNtratada: Marcos aNtoNio BraNdÃo da cos-
ta. cPf/Mf: 048.051.862-91.
eNdereÇo da eMPresa: rodovia augusto Montenegro, km 10, centro 
administrativo do estado, icoaraci – Belém - Pará, ceP 66.820-000.
ordeNador: JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves ledo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 811136

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 005/2022
Processo Nº 2022/315149 - dPe
a defeNsoria PÚBlica do estado do Pará, órgão da administra-
ção Pública do estado, reorganizada pela lei complementar estadual nº 
054/2006, neste ato representada pela defensora Pública-Geral, no âmbito 
das atribuições legais, conferidas pelo inciso viii do art. 8º da lei com-
plementar nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos autos 
do presente processo e, fundamentado no art. 25, ii, c/c art. 13, vi  da 
lei federal nº 8.666/93, resolve autorizar a contratação por iNeXiGiBi-
lidade de licitaÇÃo da coNsUltre – coNsUltoria e treiNaMeNto 
ltda, cNPJ nº 36.003.671/0001-53, com sede à av. champagnat, 645, 
ed. Palmares, 3º andar, centro, ceP: 29.100-011, vila velha/espírito san-
to, visando a inscrição de 02 (dois) servidores da Gerência de Perícias e 
avaliações da dPe no cUrso coMPleto de licitaÇÕes e coNtrataÇÃo 
de oBras e serviÇos de eNGeNHaria, pelo valor Global de r$ 7.580,00 
(sete mil, quinhentos e oitenta reais).
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
- Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740
- Natureza de despesa: 339039
- fonte: 0101
- Plano interno (Pi): 1050008740c
- Gp Pará: 273756
  em consequência, autorizo a contratação acima, e determino que seja 
dada a devida publicidade legal.
Belém, 07 de junho de 2022.
JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves ledo
defeNsor PÚBlico Geral
ratificaÇÃo de iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo 005/2022
Processo Nº 2022/315149 - dPe
data: 07/06/2022
ordenador: JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves ledo - defensor Público 
Geral do estado do Pará.

Protocolo: 811185

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
No dia 08 de junho de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o defensor Público Geral do estado do Pará, HoMoloGa 
a adjudicação referente ao Processo Nº: 2021/1314907, Pregão eletrô-
nico nº 06/2022-dPe/Pa, cujo objeto é o registro de Preços para futura 
contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de so-
lução integrada de telefonia virtual iP em Nuvem, com aparelhos, ramais 
IP (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico), softphone e o 
Plano de telefonia voip, para atender as demandas da defensoria Pública 
do estado do Pará, conforme condições e exigências constantes no edital e 
seus anexos, tendo como vencedora do certame a empresa:
- oi s/a, em recuperação judicial (cNPJ: 76.535.764/0001-43), venceu o 
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GrUPo ÚNico, pelo valor de r$ 190.734,33 (cento e noventa mil, setecen-
tos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos).
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves ledo - defensor Público Geral do 
estado do Pará

Protocolo: 811139
adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
o defeNsor PÚBlico Geral do estado do Pará, no uso das atribuições 
que me são conferidas pela legislação federal: lei complementar nº 080/94, 
com as devidas alterações da lei complementar nº 132/09, e da lei estadual 
nº 054/06, vêm perante os autos acolher na íntegra a decisão do pregoeiro 
eduardo tathuhiro Nakata, adotando-a como razão para adJUdicar o iteM 
03 e HoMoloGar todos os iteNs do certame licitatório na modalidade Pre-
gão eletrônico nº 09/2022, referente ao Processo nº 2022/430271, cujo obje-
to é a Aquisição de Veículos, conforme especificações e quantidades previstas 
no termo de referência, para atender as necessidades da defensoria Pública 
do estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no edital e seus anexos, tendo como vencedora do certame para os iteNs 
de 01 a 05, a empresa conforme abaixo:
- coNsPlaM caPital ltda cNPJ 11.673.426/0001-22, venceu os iteNs 
01, 02, 03, 04 e 05, pelo valor global de r$ 4.762.120,00 (quatro milhões, 
setecentos e sessenta e dois mil, cento e vinte reais).
Belém, 08 de junho de 2022.
JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves ledo - defensor Público Geral do 
estado do Pará

Protocolo: 811356

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 314/2022-GGP-dPG, de 07 de JUNHo de 2022. 
a sUBdefeNsora PÚBlica-Geral do estado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/712835. resolve: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, 
ao servidor Público, PaUlo afoNso de liMa lHaMas; id. funcional: 
28770/ 1, referente ao aquisitivo (2021/2022), no período de 18/07/2022 
a 16/08/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHeta fUrtado BelÉM dias
subdefensora Pública-Geral do estado do Pará

Protocolo: 810865

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 001/2022 – NÚcLeo reGioNaL de caraJÁs
o defeNsor PÚBlico-Geral da defeNsoria PÚBlica do estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, previstas na lei complementar 
federal nº 80/94, com as alterações da 132/09, art. 145 combinadas com 
a lei complementar estadual n.º 054/2006, torNa PÚBlico a realização 
do Processo seletivo para estágio de Pós-graduação, lato ou stricto sensu, 
na área de direito, destinado aos estudantes do curso de Pós-graduação, 
no formato presencial ou ensino a distância – ead, em instituição de ensino 
pública ou privada, a ser realizado por intermédio do Núcleo das defenso-
rias agrárias – regional de carajás, a realizar-se nos termos da lei federal 
n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da resolução csdP nº 257, de 14 
de dezembro de 2020, conforme as condições estabelecidas no edital. o 
documento pode ser consultado na secretaria do Núcleo regional de cara-
jás - Marabá, sito  à rodovia Br 230, km 01, s/N, amapá, Marabá-Pa, ceP: 
68.502-700 - telefone: (94) 98137-3051 ou por meio do link:
http://www.defensoria.pa.def.br/esdpa/Processoseletivo/Historico.aspx
Belém - Pa, 08 de junho de 2022.
JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves lÉdo
defensor Público-Geral do estado do Pará

Protocolo: 811309
eXtrato do editaL Nº 002/2022 – esdPa
o defeNsor PÚBlico-Geral da defeNsoria PÚBlica do estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, previstas na lei complementar 
federal nº 80/94, com as alterações da 132/09, art. 145 combinadas com 
a lei complementar estadual n.º 054/2006, torNa PÚBlico a realização 
do Processo seletivo para estágio de Pós-graduação, lato ou stricto sensu, 
na área de direito, destinado aos estudantes do curso de Pós-graduação, 
no formato presencial ou ensino a distância – ead, em instituição de ensino 
pública ou privada, a ser realizado por intermédio da escola superior da 
defensoria Público do estado do Pará - esdPa, a realizar-se nos termos da 
lei federal n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da resolução csdP nº 
257, de 14 de dezembro de 2020, conforme as condições estabelecidas no 
edital. o documento pode ser consultado por meio do link:
http://www.defensoria.pa.def.br/esdpa/Processoseletivo/Historico.aspx
Belém - Pa, 07 de junho de 2022.
JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves lÉdo
defensor Público-Geral do estado do Pará

Protocolo: 811305

..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.678, de 07 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 439/2022, de 20-
05-2022, protocolizado sob o expediente nº 009359/2022,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor KleBer aUGUsto saBBá de soUZa, auditor de con-
trole externo, matrícula nº 0100116, 01 (um) dia de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 12-05-2022.
dê-se ciência.
secretaria de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 07 de junho de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811067
Portaria Nº 38.679, de 07 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 442/2022, de 23-
05-2022, protocolizado sob o expediente nº 009367/2022,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor NaZarÉ das GraÇas GoMes NasciMeNto, ana-
lista auxiliar de controle externo, matrícula nº 0178810, 05 (cinco) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 08-05 a 12-05-2022.
dê-se ciência.
secretaria de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 07 de junho de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811069
Portaria Nº 38.677, de 07 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 432/2022, de 24-
05-2022, protocolizado sob o expediente nº 009348/2022,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor rido GaMa Barros, Motorista, matrícula nº 
0100374, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos 
do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 24-05 a 26-05-2022.
dê-se ciência.
secretaria de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 07 de junho de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811063
Portaria Nº 38.680, de 07 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 441/2022, de 20-
05-2022, protocolizado sob o expediente nº 009365/2022,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor NaZarÉ das GraÇas GoMes NasciMeNto, ana-
lista auxiliar de controle externo, matrícula nº 0178810, 07 (sete) dias de 
licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 
da lei nº 5.810/94, no período de 13-05 a 19-05-2022.
dê-se ciência.
secretaria de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 07 de junho de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 811072
Portaria Nº 38.675, 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 do laudo Médico nº 206552a/1-creM-sead, 
de 30-05-2022, protocolizado sob o expediente de nº 009502/2022,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor JoÃo carlos soares, auxiliar técnico de con-
trole externo administrativo, matrícula nº 0695432, 60 (sessenta) dias de 
licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 
da lei nº 5.810/94, no período de 03-05 a 01-07-2022.
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: 810974
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Portaria Nº 38.676, 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 do laudo Médico nº 206553a/1-creM-sead, 
de 30-05-2022, protocolizado sob o expediente de nº 009505/2022,
r e s o l v e:
coNceder à servidora eliaNa Barros de castro, auxiliar técnico de 
controle externo administrativo, matrícula nº 0695580, 60 (sessenta) dias 
de licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
83 da lei nº 5.810/94, no período de 05-05 a 03-07-2022.
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: 810978
..

errata
.

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 009372/2022,
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: 811000
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico.
Número: 08/2022.
objeto: aquisição de aparelhos telefônicos analógicos para operação em 
sistemas de sinalização decádica (pulso) e multifrequencial (tons), com-
patíveis com centrais Públicas e PaBX privado e aquisição de aparelhos 
telefônicos digitais para funcionamento em uma central Privada de comu-
tação telefônica (c.P.c.t), pertencente ao sistema telefônico do tce/Pa, 
conforme quantidades e características descritas no termo de referência.
entrega do edital: o edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br, e do triBUNal de coN-
tas do estado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do edital e seus anexos, deverá ser encaminha-
do ao Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: rodolfo.
juca@tce.pa.gov.br, nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: José rodolfo leite Jucá.
local de abertura: site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 24 de junho de 2022.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
às 08 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 22 de junho de 2022.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 
22 de junho de 2022.
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do tce/Pa.

Protocolo: 811152

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 38.691, de 08 de JUNHo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições e,
coNsideraNdo a solicitação da interessada através de expediente proto-
colizado sob o nº 009684/2022,
r e s o l v e:
coNceder à servidora eriKa KaroliNe de castro saBiNo de olivei-
ra, auditor de controle externo Procuradoria, matrícula nº 0101544, 01 
(um) ano de licença sem remuneração, nos termos do artigo 93, da lei nº 
5.810/94, a partir de 16 de junho de 2022.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 08 
de junho de 202022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 811112
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 81/2022
  de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio teiXei-
ra, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do tri-
bunal de contas do estado do Pará, comunico o senhor JaMil assad Neto 
(cPf: ***.224.752-**), 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/506201/2011, que trata da Prestação de contas 
da PrefeitUra MUNiciPal de BoNito, referente ao convênio sePof nº. 
327/2008 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.

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 82/2022
 de ordem do excelentíssimo conselheiro substituto, JUlival silva ro-
cHa, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
tribunal de contas do estado do Pará, comunico o senhor JoÃo rodri-
GUes da silva, (cPf: ***.290.302-**), coordenador à época, para que, 
no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões 
de justificativas nos autos do Processo n° TC/535561/2013, que trata da 
tomada de contas instaurada no coNselHo escolar da escola esta-
dUal de eNsiNo fUNdaMeNtal e MÉdio MaNoel loBato, referente ao 
convênio sedUc Nº. 720/2009, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “Portal do JUrisdicioNado” do tce-Pa, no endereço eletrô-
nico: 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
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 83/2022
  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 dilerMaNo GoMes No-
GUeira, (cPf ***.604.552-**), coordenador à época, para que, no prazo de 
quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justificativas 
nos autos do Processo n° 535346/2013, que trata da tomada de contas ins-
taurada no coNselHo escolar da escola estadUal de 1º. e 2º GraUs 
vera siMPlÍcio, referente ao convênio sedUc Nº. 504/2008, 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
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 84/2022
  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 fraNcisco faUsto BraGa, 
(cPf: ***.773.286-**), 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/531990/2013, que trata da tomada de contas instaurada na 
PrefeitUra MUNiciPal de sÃo doMiNGos do araGUaia, referente ao 
convênio sedUc Nº. 099/2008, o qual poderá ser consultado mediante aces-
so 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
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 85/2022
  de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio tei-
Xeira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do tribunal de contas do estado do Pará, comunico a senhora MariaNa 
BoGÉa de soUZa, (cPf: ***.051.442-**), Presidente à época, para que, 
no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de 
justificativas nos autos do Processo n° TC/518653/2013, que trata da Pres-
tação de contas da associaÇÃo de Pescadores esPortivos do laGo 
de tUcUrUÍ, referente ao convênio sePaQ nº. 003/2013, o qual pode-
rá 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 41/2022
  de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, ciPriaNo saBiNo de oli-
veira JUNior, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno 
do tribunal de contas do estado do Pará, cito através do presente, o senhor 
alfredo fraNcisco Bastos, (cPf: ***.639.732-**), responsável pelo lau-
do de fiscalização e acompanhamento à época, para que, no prazo de quinze 
(15) dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos do Processo n°.  
tc/518340/2010, que trata da Prestação de contas da secretaria eXecUtiva 
de traNsPortes, referente ao convênio detraN Nº. 021/2007, 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
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coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 86/2022
  de ordem da excelentíssima conselheira relatora, rosa eGÍdia cris-
PiNo calHeiros loPes, em cumprimento ao disposto no art. 215 do 
regimento interno do tribunal de contas do estado do Pará, comunico o 
senhor iZaldiNo altoÉ (cPf: ***.525.307-**), 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/514480/2011, que 
trata da Prestação de contas da PrefeitUra MUNiciPal de JacUNdá, 
referente ao convênio sesPa nº. 08/2010 e termo aditivo, o qual pode-
rá 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
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
 de ordem da Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, con-
selheira ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, notifico o Senhor 
iZaldiNo altoÉ (cPf: 653.525.307-44), Prefeito à época, de que no 
dia 14.06.2022, às 08h30min, o Plenário deste tribunal julgará na ses-
são o Processo nº. 507033/2011, que trata da Prestação de contas da 
PrefeitUra MUNiciPal de JacUNdá, referente ao convênio sePof nº 
159/2010, tendo como relatora a excelentíssima conselheira Maria de 
lourdes lima de oliveira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 2º e 
3º do regimento interno do tce-Pa, o(a) interessado(a) poderá produzir sus-
tentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, de forma pre-
sencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na recepção do tce/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de sustentação oral” disponibilizado no Portal do tce-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fsustentacaooral%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 31 de maio de 2022.
Jose tUffi saliM JUNior
secretário-Geral
 NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
 de ordem da Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Representan-
te do espólio do senhor davi reseNde soares (cPf: 252.299.747-53), 
Prefeito à época, de que no dia 14.06.2022, às 08h30min, o Plenário deste 
tribunal julgará na sessão o Processo nº. 505430/2010, que trata da Pres-
tação de contas da PrefeitUra MUNiciPal de UliaNóPolis, referente 
ao convênio sUsiPe nº 003/2009, tendo como relator o excelentíssimo 
conselheiro cipriano sabino de oliveira Junior.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 2º e 
3º do regimento interno do tce-Pa, o(a) interessado(a) poderá produzir sus-
tentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, de forma pre-
sencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na recepção do tce/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de sustentação oral” disponibilizado no Portal do tce-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fsustentacaooral%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Jose tUffi saliM JUNior
secretário-Geral

Protocolo: 810884
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N° 262/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o disposto nas leis 8.666 de 21 de junho de 1993, 10.520 
de 17 de julho de 2002, 8.972 de 13 de janeiro de 2020, e Portaria 
n. 178/2022/MPc/Pa, referente às infrações praticadas por licitantes ou 
contratados no âmbito dos processos de aquisição deste MPc/Pa;
coNsideraNdo as informações e documentos constantes do Processo ad-
ministrativo eletrônico n. 2021/1378877, cujo objeto é a contratação de 
empresa para fornecimento de material de expediente e de uso geral, do 
Pregão eletrônico n. 14/2021/MPc/Pa;

coNsideraNdo que, no curso da execução contratual, a empresa P. & c. 
P. P. ltda eireli - ePP, vencedora dos itens 3, 4, 10, 13, 15 e 16 do Pregão 
n. 14/2021/MPc/Pa, houve cumprimento parcial do contrato referente aos 
itens 15 e 16, com a entrega parcial do objeto pactuado; e
coNsideraNdo que a conduta praticada pelo contratado, infringiu os arts. 
66 da lei n. 8.666/93, sendo cabível, em tese, a sanção de advertência ou 
multa, de acordo com o art. 87 da lei n. 8.666/93 c/c art. 5º, da Portaria 
n. 178/2022/MPc/Pa, sem prejuízo das demais cominações legais,
resolve:
art. 1º instaurar Processo administrativo de apuração de responsabilidade 
destinado a apurar responsabilidade da empresa P. & c. P. P. ltda eireli - 
ePP, por infração praticada nos autos do Processo administrativo eletrônico 
n. 2021/1378877;
art. 2º designar a comissão Processante instituída pela Portaria n. 
181/2022/MPc/Pa, publicada em 02 de maio de 2022, para a condução 
dos trabalhos, nos termos do art. 18, inciso vii da Portaria n. 178/2022/
MPc/Pa, publicada em 28 de abril 2022.
art. 3º o prazo para a conclusão do Processo administrativo de apuração 
de responsabilidade não excederá 120 (cento e vinte) dias, contados da 
data de publicação deste ato, admitida a sua prorrogação por igual prazo, 
quando as circunstâncias o exigirem, nos termos do art. 33 da Portaria 
n. 178/2022, publicada em 28 de abril 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 07 de junho de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-Geral de coNtas

Protocolo: 810840
.

adMissÃo de serVidor
.

terMo de aFirMaÇÃo e Posse deFerido a iaNNY PaMeLLa riBei-
ro toMaZ, NoMeada Para eXercer o carGo eFetiVo de aNaLista 
MiNisteriaL – esPeciaLidade: coNtroLe eXterNo do QUadro de 
PessoaL do MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do estado do ParÁ.
aos oito dias do mês de junho do corrente ano de dois mil e vinte e dois, 
a senhora iaNNY PaMella riBeiro toMaZ, apresentou os documentos 
para tomar posse no cargo efetivo de aNalista MiNisterial – 
esPecialidade: coNtrole eXterNo do quadro de pessoal do Ministério 
Público de contas do estado do Pará, para o qual foi nomeada através da 
Portaria nº 226/2022/MPc/Pa, de dezessete de maio do corrente ano, 
publicada no Diário Oficial do Estado de dezoito de maio de dois mil e vinte 
e dois, em virtude de aprovação em concurso público de provas e títulos 
e com fundamento na lei complementar estadual nº 09/1992, alterada 
pela lei complementar estadual nº 106/2016 (lei orgânica do Ministério 
Público de contas do estado do Pará) e na lei estadual nº 8.100/2015. 
estando todos os documentos conforme e tendo sido observado o 
cumprimento dos requisitos legais para a investidura no cargo, nos termos 
do art. 21 da lei estadual nº 5.810/1994, a empossanda presta, neste 
ato, o compromisso de servir e desempenhar fielmente os deveres do 
cargo para o qual foi nomeada, bem como de cumprir e de fazer cumprir 
a constituição federal, a constituição do estado do Pará e as leis do país, 
pelo que o Procurador-Geral de contas do estado, excelentíssimo senhor 
doutor PatricK BeZerra MesQUita, defere o compromisso e declara-a 
empossada, lavrando-se o presente termo que, lido e achado conforme, vai 
assinado pelo Procurador-Geral de contas e pela servidora ora empossada.
iaNNY PaMella riBeiro toMaZ
PatricK BeZerra MesQUita

Protocolo: 810934
terMo de eNtrada eM eXercÍcio
aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, na forma dos arts. 
23 a 25 da lei estadual nº 5.810/94 (regime Jurídico Único dos servidores 
Públicos civis do estado do Pará), entrou em exercício no cargo efetivo 
de aNalista MiNisterial – esPecialidade: coNtrole eXterNo do 
quadro de pessoal do Ministério Público de contas do estado do Pará, a 
sra. iaNNY PaMella riBeiro toMaZ, nomeada por meio da Portaria nº 
226/2022/MPC/PA, publicada no Diário Oficial do Estado de 18/05/2022, 
do que, para constar, foi lavrado o presente termo que segue assinado pela 
servidora e pelo Procurador-Geral de contas.
iaNNY PaMella riBeiro toMaZ
PatricK BeZerra MesQUita

Protocolo: 810945
.

errata
.

Na convocação da 1ª sessão ordinária do ano de 2022 do conselho 
superior do Ministério Público de contas do estado do Pará, publi-
cada no doe n. 34.996, de 06 de junho de 2022, p. 125, nas partes que 
tratam do horário de início da reunião,
onde se lê: “às 9h30min”,
Leia-se: “às 9h”.

Protocolo: 810948
.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
N° do contrato: 12/2022 – MPc/Pa
Modalidade de Licitação: dispensa eletrônica Nº 03/2022-MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e souza e fonseca, construções e comércio ltda 
(cNPJ 37.251.510/0001-41).
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios – café em Pó, leite 
em Pó, Açúcar Refinado e Adoçante Líquido, para atender às demandas do 
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Ministério Público de contas do estado do Pará.
vigência: 06/06/2022 a 06/06/2023.
valor do contrato: r$ 10.384,00 (dez mil, trezentos e oitenta e quatro reais)
Nota de empenho: 2022Ne00284
foro: Belém/Pará.
data da assinatura: 06/06/2022
ordenador responsável: Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas

Protocolo: 810892

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 263/2022/MPc/Pa
o secretário do Ministério Público de contas do estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo o requerimento de férias da servidora livia ribeiro da 
fonseca, datado de 07/06/2022 (Protocolo Pae nº 2022/712164) e os ter-
mos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º conceder à servidora livia riBeiro da foNseca, ocupante do 
cargo efetivo de analista Ministerial – especialidade: controle externo, ma-
trícula nº 200258, 30 (trinta) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
25/03/2021 a 24/03/2022, sendo 05 (cinco) dias para o período de 11 a 
15/07/2022, 05 (cinco) dias para 08 a 12/08/2022 e 20 (vinte) dias para 
12/09 a 01/10/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 08 de junho de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 811102
Portaria N° 261/2022/MPc/Pa
o secretário do Ministério Público de contas do estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo o requerimento de férias da servidora lorena cavalcante 
couto felipe, datado de 06/06/2022 (Protocolo Pae nº 2022/706832) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º conceder à servidora loreNa cavalcaNte coUto feliPe, 
ocupante do cargo efetivo de assessor técnico, matrícula nº 200036, 
15 (quinze) dias das férias relativas ao período aquisitivo 21/10/2020 a 
20/10/2021, para o período de 18/07 a 01/08/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 07 de junho de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 811103
Portaria N° 268/2022/MPc/Pa
o secretário do Ministério Público de contas do estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo o requerimento de férias do servidor sérgio dos santos 
campista, datado de 18/05/2022 (Protocolo Pae nº 2022/609407), e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
resolve:
art. 1º conceder ao servidor sÉrGio dos saNtos caMPista, ocupante 
do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200214, 
30 (trinta) dias das férias relativas ao período aquisitivo 01/04/2021 a 
31/03/2022, sendo 20 (vinte) dias para o período de 11 a 30/07/2022 e 
10 (dez) dias para 23/02 a 04/03/2023.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 08 de junho de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 811228

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 267/2022/MPc/Pa
a secretária do colégio de Procuradores de contas do Ministério Público 
de contas do estado, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 
119/2022/MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo que 30 (trinta) dias de férias da Procuradora de contas 
silaine Karine vendramin, relativos à segunda parcela do exercício 2022, 
foram concedidos para o período de 04/07 a 02/08/2022, conforme 
Portaria nº 281/2021 - MPc/Pa, de 07/12/2021;
coNsideraNdo o Memorando nº 032/2022 – 1ªPc/MPc-Pa, de 
25/05/2022, pelo qual a referida Procuradora de contas solicita, em 
virtude da superveniente necessidade de serviço, a suspensão do gozo de 
férias concedido (Protocolo Pae nº 2022/647368),
resolve:
art. 1º suspender o gozo de 30 (trinta) dias de férias da Procuradora 
de contas silaiNe KariNe veNdraMiN, relativos à segunda parcela do 
exercício 2022, concedido para o período de 04/07 a 02/08/2022, por meio 
da PORTARIA nº 281/2021 - MPC/PA, de 07/12/2021, ficando o respectivo 
gozo para ser usufruído em momento oportuno.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
deÍla BarBosa Maia
ProcUradora de coNtas
secretária do colÉGio de ProcUradores de coNtas

Protocolo: 811231

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 264/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-Geral de coNtas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o requerimento de auxílio-natalidade da servidora dafne fer-
nandez de Bastos, (Protocolo Pae nº 2022/683901), consubstanciado na apre-
sentação da certidão de nascimento da sua filha Carolina de Bastos Franco;
CONSIDERANDO a disponibilidade orçamentário-financeira e tudo o mais 
que consta dos autos.
resolve:
art. 1º conceder à servidora dafNe feNaNdeZ de Bastos, ocupante do 
cargo efetivo de analista Ministerial - especialidade: controle externo, ma-
trícula nº 200235, auxílio-Natalidade no valor de 1 (um) salário mínimo 
vigente, nos termos do art. 160, inciso i, alínea “c” da lei nº 5.810/94 c/c 
resolução nº 07/2009 do colégio de Procuradores deste MPc/Pa.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
PatricK BeZerra MesQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 811114
Portaria N° 265/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o requerimento de férias da servidora cedida cláudia 
Guerreiro salame, datado de 07/06/2022 (Protocolo Pae nº 2022/715164);
coNsideraNdo que a servidora Heliana Maria rocha Martins, matrícula nº 
200180, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – especialidade: 
Controle Externo, foi indicada para substituir a requerente na Chefia de 
Gabinete da 5ª Procuradoria de contas durante os períodos de afastamento 
decorrentes do gozo de férias da titular;
coNsideraNdo os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 
21/08/2020, e da Portaria nº 142/2018/MPc/Pa, de 09/05/2018,
r e s o l v e:
art. 1º conceder à servidora cedida cláUdia GUerreiro salaMe, 
ocupante do cargo em comissão de chefe de Gabinete, matrícula nº 
200206, 25 (vinte e cinco) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
de 08/08/2020 a 07/08/2021, sendo 08 (oito) dias para o período de 08 a 
15/06/2022 e 17 (dezessete) dias para 01 a 17/08/2022
art. 2º desiGNar a servidora HeliaNa Maria rocHa MartiNs, matrícula 
nº 200180, para responder pela Chefia de Gabinete da 5ª Procuradoria 
de contas, em substituição à servidora cláudia Guerreiro salame, nos 
períodos acima indicados.
art. 3º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08/06/2022.
Belém-Pa, 08 de junho de 2022.
PatricK BeZerra MesQUita
ProcUrador-Geral de coNtas

Protocolo: 811263
Portaria N° 266/2022/MPc/Pa
dispõe sobre a lotação da servidora iaNNY PaMella riBeiro toMaZ, ad-
mitida no quadro de pessoal do Ministério Público de contas do estado do 
Pará, e dá outras providências.
o ProcUrador-Geral de coNtas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo que, nesta data, entrou em exercício a servidora ianny Pa-
mella ribeiro tomaz, admitida no quadro de pessoal deste órgão Ministerial 
em decorrência do concurso público de provas e títulos realizado em 2019;
coNsideraNdo as atuais demandas de pessoal dos setores da adminis-
tração deste MPc/Pa;
coNsideraNdo a Portaria nº 046/2022/MPc/Pa, de 1º/03/2022, que 
redefine o Quadro de Organização Estrutural dos órgãos e serviços de apoio 
técnico e administrativo do Ministério Público de contas do estado do Pará;
resolve:
art. 1º lotar, a contar de 08/06/2022, no departamento de Gestão de 
Pessoas, a servidora iaNNY PaMella riBeiro toMaZ, ocupante do cargo 
efetivo de analista Ministerial – especialidade: controle externo, admitida 
nesta data no quadro de pessoal deste órgão Ministerial.
art. 2º alterar a lotação da servidora reNata loUZada do coUto, 
ocupante do cargo efetivo de assistente Ministerial de controle externo, 
matrícula nº 200266, do departamento de Gestão de Pessoas para o 
controle interno, a contar de 08/06/2022.
art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 08/06/2022.
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
PatricK BeZerra MesQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 811260
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2977/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r e s o l v e:
desiGNar, como pregoeira deste órgão, a servidora aNdrÉa Mara cic-
cio para atuar no Pregão eletrônico vinculado ao Gedoc nº 101599/2022, 
cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de poltronas, de acordo 
com o disposto no art. 3º, iv, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, 
art. 5º, ii, e 7º, da lei estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 13º, i, e 
16, ii, do decreto estadual 534, de 05/02/2020, e no impedimento des-
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ta, o servidor rafael rodriGUes de soUZa, 1º suplente, e o servidor 
aNGelo NaZareNo costa BarBosa, 2º suplente, devendo atuar como 
membro da equipe de apoio a servidora aNa cristiNa ParaNHos da 
silva e, no seu impedimento, cristiNa Maia MUrrieta, para análise 
técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a ser-
vidora MoNica faBÍola cavalcaNte dos aNJos e, no seu impedimento, 
asdrUBal MeNdes BeNtes JUNior, técnicos-contadores, para análise 
da documentação contábil.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.
 Belém, 07 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 810829
Portaria Nº 2979/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r e s o l v e:
i - desiGNar os servidores aliNNe Nassar PalMeira oliveira, e no seu 
impedimento lUiZ ricardo PiNHo, para atuarem, como membros da equipe 
de apoio da comissão Permanente de licitação, como responsáveis pela aná-
lise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica do Lote 
i do certame vinculado ao Gedoc nº 115953/2022, reforma e adaptação da 
antiga residência oficial em sede do MPPA no município de Oriximiná.
ii - desiGNar os servidores lUiZ ricardo PiNHo, e no seu impedimento 
aliNNe Nassar PalMeira oliveira, para atuarem, como membros da 
equipe de apoio da comissão Permanente de licitação, como responsáveis 
pela análise técnica das propostas e da documentação de qualificação téc-
nica dos lotes ii e iii do certame vinculados aos Gedoc’s nº 118339/2022 
e nº 119061/2022, reforma no prédio sede do Ministério Público do estado 
do Pará no município de Monte alegre e reforma no prédio sede do Minis-
tério Público do estado do Pará no município de tucuruí, respectivamente.
iii - desiGNar os servidores MÔNica faBiola cavalcaNte dos aN-
Jos, e no seu impedimento asdrUBal MeNdes BeNtes JUNior, para 
atuarem, como membros da equipe de apoio da comissão Permanente 
de licitação, como responsáveis pela análise dos documentos para com-
provação da condição de Microempresa e empresa de Pequeno Porte e 
documentação de qualificação econômico-financeira dos Lotes I, II e III 
do certame vinculado ao Gedoc principal nº 112327/2022 e aos juntados 
118339/2022 e 119061/2022;
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.
 Belém, 07 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 810826
Portaria Nº 2978/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r e s o l v e:
desiGNar, como pregoeiro deste órgão, o servidor aNGelo NaZareNo 
costa BarBosa para atuar no Pregão eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
113792/2022, cujo objeto é a aquisição de licenças perpétuas e prestação 
do serviço de suporte e de treinamentos hands-on para o software HPe 
iMc (intelligent Management center), de acordo com o disposto no art. 3º, 
iv, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal 
nº 10.024, de 20/09/2019, decreto estadual 534, de 05 de fevereiro de 
2020, art. 5º, ii, da lei estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, vi, 
e 11 do decreto estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento 
deste, o servidor rafael rodriGUes de soUZa, 1º suplente, e a servi-
dora aNdrÉa Mara ciccio, 2ª suplente, devendo atuar como membro da 
equipe de apoio o servidor aNdrÉ de alMeida ferNaNdeZ da silva e, 
no seu impedimento, aNdersoN saNtos de soUZa, para análise técnica 
das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a servidora 
MoNica faBÍola cavalcaNte dos aNJos e, no seu impedimento, as-
drUBal MeNdes BeNtes JUNior, técnicos-contadores, para análise da 
documentação contábil.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.
 Belém, 07 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 810827

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2980/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, 
e considerando os termos do ofício nº 016/2022/MP-cc, de 27/5/2022, 
protocolizado no “siP” sob o nº 8036/2022, de 27/5/2022,
r e s o l v e:
desiGNar a Promotora de Justiça Maria de NaZarÉ aBBade Pereira 
para, no dia 31/5/2022, às 13h30, nesta capital, na qualidade de repre-
sentante do Ministério Público do estado do Pará, proferir Palestra com o 
tema “direito de filiação: direito indisponível de ser reconhecido como 
filho(a)” a servidores da Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.
 Belém, 07 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 810817

Portaria Nº 3016/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do requerimento protocolizado no “siP” sob o nº 
6606/2022, em 3/5/2022,
r e s o l v e:
desiGNar a Promotora de Justiça aNa caroliNa vilHeNa GoNÇalves para, 
sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Membro auxiliar do centro 
de apoio operacional do Meio ambiente do Ministério Público do estado do Pará - 
cao/ambiental, a contar de 31/5/2022, até ulterior deliberação.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.
 Belém, 07 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 810818

.

.

coNtrato
.

Núm. do contrato: 073/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação nº 21/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa 
tavares e rePolHo ltda Me.
objeto: serviço de acesso à internet para a Promotoria de Justiça de Ja-
careacanga/Pa .
data da assinatura: 07/06/2022.
vigência: 09/06/2022 a 09/06/2023.
valor global: r$ 10.100,00 (dez mil e cem reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758;
elemento de despesa: 3390-40;
fonte: 0101 e 0301.
foro: Justiça estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 811230

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 5º
Núm. do contrato: 093/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa stoQUe solU-
coes tecNoloGicas s/a.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de multifuncionais mono-
cromáticas para impressões, cópias e digitalizações de documentos, com 
suporte técnico e consumíveis. fica registrada alteração do item 9.1, cons-
tante na cláusula Nona do contrato, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: “9.1. este contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados 
da data da publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do 
Pará, podendo ser prorrogado, a critério da administração, até o limite de 
60 (sessenta) meses, conforme dispõe o art. 57, ii da lei nº 8.666/93.”
data de assinatura: 08/06/2022.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 811046
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
No do termo aditivo: 1º.
No do contrato: 004/2022-MP/Pa.
Partes:Ministério Público do estado do Pará e a liMa faria eMPreeNdi-
MeNtos eireli ePP (cNPJ: 28.927.482/0001-49).
objeto: aquisição, montagem e instalação de móveis planejados para os 
Gabinetes do corregedor Geral e da subprocuradora Geral de Justiça da 
área técnico-administrativa do MPPa
Justificativa do Aditamento: Alteradas as Cláusulas Sexta e Nona do Con-
trato original, que tratam dos acrÉsciMos e da viGÊNcia do coNtra-
to, respectivamente.
data da assinatura: 08/06/2022
vigência: 21/06/2022 a 21/08/2022.
valor fica acrescido o montante de r$ 6.305,15 (seis mil, trezentos e cinco 
reais e quinze centavos),
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091. 1494. 8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais
elemento de despesa: 4490-52 – equipamento e Material Permanente;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
fonte: 0301 – recursos ordinários
ordenador responsável: cÉsar BecHara Nader Mattar JÚNior

Protocolo: 810837
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 9º
Núm. do contrato: 018/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa diaMoNd ser-
viÇos de liMPeZa e MÃo de oBra eireli.
objeto do contrato: prestação de serviços continuados de limpeza e con-
servação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de 
limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do estado do 
Pará, no município de castanhal.
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 018/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 07/06/2022.
valor repactuado:
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ct 018/2017 – castaNHaL
serVeNte de LiMPeZa – 04 UNidades

4ª repactu-
ação

Mês (2021) Valor unitário Valor mensal
Janeiro r$ 3.001,67 r$ 12.006,68

fevereiro r$ 3.001,67 r$ 12.006,68
Março (7 dias) r$ 700,39 r$ 2.801,56

5ª repactuação

a partir de 08 de Março 
(23 dias) r$ 2.421,52 r$ 9.686,08

abril r$ 3.158,50 r$ 12.634,00
Maio r$ 3.158,50 r$ 12.634,00
Junho r$ 3.158,50 r$ 12.634,00
Julho r$ 3.158,50 r$ 12.634,00

agosto r$ 3.158,50 r$ 12.634,00
setembro r$ 3.158,50 r$ 12.634,00
outubro r$ 3.158,50 r$ 12.634,00

Novembro r$ 3.158,50 r$ 12.634,00
dezembro r$ 3.158,50 r$ 12.634,00

total neste período r$ 150.207,00

dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. elemento de 
despesa: 3390-37. elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 810883
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 018/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa diaMoNd ser-
viÇos de liMPeZa e MÃo de oBra eireli.
objeto do contrato: prestação de serviços continuados de limpeza e con-
servação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de 
limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do estado do 
Pará, no município de castanhal.
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 018/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 07/06/2022
valor repactuado: 

ct 018/2017 – castaNHaL
serVeNte - 4 serVeNtes

a partir de 
27 abril 
de 2020
(4 dias)

Maio 
(2020)

Junho 
(2020)

Julho 
(2020)

agosto 
(2020)

setembro 
(2020)

outubro 
(2020)

Novembro 
(2020)

dezembro 
(2020)

r$ 
1.590,42

r$ 
11.928,12

r$ 
11.928,12

r$ 
12.006,68

r$ 
12.006,68

r$ 
12.006,68

r$ 
12.006,68 r$ 12.006,68 r$ 

12.006,68
 

total período (2020)  r$ 
97.486,74

dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. elemento de des-
pesa: 3390-37. elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 810879
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 043/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa PriMe coNsUl-
toria e assessoria eMPresarial ltda.
objeto do contrato: serviços de manutenção preventiva e corretiva, por meio de 
rede credenciada de oficinas, com fornecimento de peças, acessórios e serviços, 
incluindo guincho e lavagem, mediante sistema informatizado on-line, fornecido 
pela contratada, para atendimento dos veículos oficiais do Ministério Público
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei federal nº 
8.666/93 c/c cláusula Nona, item 9.1. do contrato em apreço; alteração do 
representante legal da empresa.
data de assinatura: 08/06/2022
vigência do aditamento: 02/07/2022 a 01/07/2023
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. elemento de 
despesa: 3390-39. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 810953
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 109/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa diaMoNd ser-
viÇos de liMPeZa e MÃo de oBra eireli.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 
de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Público do 
estado do Pará, no município de ananindeua – Pólo Belém ii (lote ii).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 109/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 07/06/2022
valor repactuado:

ct 109/2017 – aNaNiNdeUa - 4ª rePactUaÇÃo
recePcioNista - 1 serVeNte

VaLores UNitÁrios
a partir de 
27 abril de 

2020
(4 dias)

Maio (2020) Junho 
(2020)

Julho 
(2020)

agosto 
(2020)

setembro 
(2020)

outubro 
(2020)

Novembro 
(2020)

dezembro 
(2020)

r$ 434,98 r$ 3.262,32 r$ 
3.262,32

r$ 
3.286,98

r$ 
3.286,98 r$ 3.286,98 r$ 

3.286,98 r$ 3.286,98 r$ 3.286,98

 
valores mensais

r$ 434,98 r$ 3.262,32 r$ 
3.262,32

r$ 
3.286,98

r$ 
3.286,98 r$ 3.286,98 r$ 

3.286,98 r$ 3.286,98 r$ 3.286,98

total recepcionista (2020)  r$ 
26.681,50

 

teLeFoNista - 1 serVeNte
VaLores UNitÁrios

a partir de 
27 abril de 
2020 (4 

dias)

Maio (2020) Junho 
(2020)

Julho 
(2020)

agosto 
(2020)

setembro 
(2020)

outubro 
(2020)

Novembro 
(2020)

dezembro 
(2020)

r$ 442,02 r$ 3.315,17 r$ 
3.315,17

r$ 
3.340,71

r$ 
3.340,71 r$ 3.340,71 r$ 

3.340,71 r$ 3.340,71 r$ 3.340,71

 
valores mensais

r$ 442,02 r$ 3.315,17 r$ 
3.315,17

r$ 
3.340,71

r$ 
3.340,71 r$ 3.340,71 r$ 

3.340,71 r$ 3.340,71 r$ 3.340,71

total telefonista (2020)  r$ 
27.116,62

total neste período  r$ 
53.798,12

dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. elemento de 
despesa: 3390-37. elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101..
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 810897
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 109/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa diaMoNd ser-
viÇos de liMPeZa e MÃo de oBra eireli.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 
de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Público do 
estado do Pará, no município de ananindeua – Pólo Belém ii (lote ii).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 109/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 07/06/2022
valor repactuado: 

ct 109/2017 – aNaNiNdeUa

 recePcioNista teLeFoNista

4ª repactuação

Mês (2021) valor unitário valor mensal valor unitário valor mensal

Janeiro r$ 3.286,98 r$ 3.286,98 r$ 3.340,71 r$ 3.340,71

fevereiro r$ 3.286,98 r$ 3.286,98 r$ 3.340,71 r$ 3.340,71

Março (7 dias) r$ 766,96 r$ 766,96 r$ 779,50 r$ 779,50

5ª repactuação

a partir de 08 de 
Março (23 dias) r$ 2.647,22 r$ 2.647,22 r$ 2.692,33 r$ 2.692,33

abril r$ 3.452,89 r$ 3.452,89 r$ 3.511,74 r$ 3.511,74

Maio r$ 3.452,89 r$ 3.452,89 r$ 3.511,74 r$ 3.511,74

Junho r$ 3.452,89 r$ 3.452,89 r$ 3.511,74 r$ 3.511,74

Julho r$ 3.452,89 r$ 3.452,89 r$ 3.511,74 r$ 3.511,74

agosto r$ 3.452,89 r$ 3.452,89 r$ 3.511,74 r$ 3.511,74

setembro r$ 3.452,89 r$ 3.452,89 r$ 3.511,74 r$ 3.511,74

outubro r$ 3.452,89 r$ 3.452,89 r$ 3.511,74 r$ 3.511,74

Novembro r$ 3.452,89 r$ 3.452,89 r$ 3.511,74 r$ 3.511,74

dezembro r$ 3.452,89 r$ 3.452,89 r$ 3.511,74 r$ 3.511,74

total por categoria serviço r$ 41.064,15  r$ 41.758,91

total neste período   r$ 82.823,06

dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. elemento de 
despesa: 3390-37. elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101..
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 810900
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..

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 026/2022-MP/Pa
objeto: aquisição de licenças perpétuas e prestação do serviço de suporte 
e de treinamentos hands-on para o software HPe iMc (intelligent Mana-
gement center)
regime de execução: indireta
tipo de licitação: Menor Preço por Grupo
Modo de disputa: aberto
entrega do edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UasG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 24/06/2022
Hora da abertura: 9:00h (Nove Horas) – Horário de BrasÍlia
  dotação orçamentária:
  Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa de Direitos 
constitucionais
  elemento: 3390-40 e 4490-40 – serv. de tecno. da infor. e comum. – 
Pessoa Jurídica
  fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar BecHara Nader Mattar JUNior

Protocolo: 811372
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa: 027/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa J a Batista ltda 
(cNPJ: 42.938.784/0001-43).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de anajás/Pa, pelo período de 12 (doze) meses.
valor total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 07/06/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101. 03. 091. 1494. 8758. elemento 
de despesa: 339040. fonte de recurso: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 811109
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº. 001/2022-MP/Pa
oBJeto: contratação de empresa para execução de serviços de engenha-
ria: Lote I - Reforma da residência oficial em sede do MPPA no município 
de Curionópolis; Lote II - Reforma da residência oficial em sede do MPPA 
no município de Muaná; lote iii - reforma na sede do MPPa no município 
de redenção.
adJUdicaÇÃo e HoMoloGaÇÃo
  tendo em vista o que consta do Processo nº 127910/2021 (Gedoc), 
o qual ensejou a tomada de Preços nº. 001/2022-MP/Pa e, diante 
do julgamento da comissão Permanente de licitação designada pela 
Portaria nº 1273/2022-MP/PGJ, adjudico e homologo, conforme art. 43, 
vi, da lei nº 8.666/93, o objeto licitado a favor da empresa abaixo, para 
todos os efeitos legais: 

oBJeto 1ª cLassiFicada VaLor 
GLoBaL

lote i - reforMa da residÊNcia oficial 
eM sede do MPPa No MUNicÍPio de 

cUrioNóPolis;

coNtiNeNtal service serviÇos de 
coNstrUÇÃo eireli r$720.211,63

lote iii - reforma na sede do MPPa no muni-
cípio de redenção. estillo eNGeNHaria ltda ePP r$427.629,51

obs.: lote ii homologado em 26/05/2022.
encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém, 07 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JÚNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 810839
..

oUtras MatÉrias
.

extrato da Portaria nº. 02/2022-MP/PJsN, que instaurou o Pro-
cedimento administrativo (siMP Nº. 000170-135/2022)
data da Portaria de instauração:31/5/2022
ref.: ProcediMeNto adMiNistrativo Nº. 000170-135/2022
Objeto: Acompanhar a fiscalização de Políticas Públicas necessárias para o 
desenvolvimento da delegacia de Polícia civil de santarém Novo/Pa.
francisco simeão de almeida Júnior – Promotor de Justiça titular da PJ de 
santarém Novo.

Protocolo: 811145
extrato da Portaria nº. 03/2022-MP/PJsN, que instaurou o Pro-
cedimento administrativo (siMP Nº. 000171-135/2022)
data da Portaria de instauração:31/5/2022
ref.: ProcediMeNto adMiNistrativo Nº. 000171-135/2022
objeto: apurar eventual ação ou omissão lesiva contra direitos transindi-
viduais de crianças e adolescentes, bem assim da política pública que a 
envolve diretamente.
francisco simeão de almeida Júnior – Promotor de Justiça titular da PJ de 
santarém Novo.

Protocolo: 811154

Promoção de arquivamento
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da Jacundá, com fundamento nos artigos 1º, incisos iv e viii, 2º e 
8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, incisos iv, b e viii, 26, 
incisos i, a, b e c, ii, iii, iv, v e vi, e 27 da lei 8.625/1993 – loNMP, artigo 
54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar nº 057/06 – loMPPa, re-
solUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019-cPJ, torna público o ar-
QUivaMeNto do iNQUÉrito civil nº 000052-132/2019 que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Jacundá, av. JK, nº 72 – centro, 
ceP. 68590-000 – Jacundá/Pa – fone/fax: (94) 3345-1046.
objeto: apurar a prática de ato de improbidade administrativa no contrato 
n° 20180013, celebrado entre o município de Jacundá e a empresa siqueira 
locação ltda-ePP, resultante da adesão (carona) ao PreGÃo PreseNcial 
Nº 9/2018-004 realizado pela Prefeitura Municipal de Novo repartimento, 
cujo objeto contratual consistia na locação de caminhões e equipamentos 
para atender às necessidades da secretaria de infraestrutura de Jacundá.
envolvidos: secretaria MUNiciPal de oBras de JacUNdá, siQUeira 
locaÇÕes ltda – ePP.
JoHN carr
Promotor de Justiça
titular da PJ de Jacundá

Protocolo: 811159
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 019/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justiça 
que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao dis-
posto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do 
Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quantos pos-
sam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso no 
prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUivaMeNto da Notícia de fato siMP nº 
000140-152/2022, a qual visava noticiar que o sr. francisco Benedito socorro 
dos santos de ser servidor concursado da Prefeitura Municipal de almeirim, o 
qual realizava tratamento de saúde na especialidade cardiologia desde o mês 
de abril de 2021 e que em 21/10/2021 obteve laudo médico lhe impossibili-
tando de exercer suas atividades laborais até o dia 21/01/2022.
almeirim-Pa, 01 de Junho de 2022.
raMoN fUrtado saNtos
Promotor de Justiça
em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 811024
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 018/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justiça 
que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao dis-
posto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do 
Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quantos pos-
sam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso no 
prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUivaMeNto da Notícia de fato siMP nº 
000013-152/2022, a qual visava encaminhar relatório técnico de atendimento 
social e psicológico das crianças e adolescentes raynara carvalho furtado- 
16 anos, rafaela carvalho furtado-11 anos, fábio Melo carvalho campos-06 
anos e José Miguel Carvalho Campos-04 anos, filhos de Eliana Costa Carvalho, 
vítimas de abuso sexual e violência psicológica, supostamente praticados pelo 
companheiro da sra. eliana, Waldinei Monteiro da Gama.
almeirim-Pa, 01 de Junho de 2022.
raMoN fUrtado saNtos
Promotor de Justiça
em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 811017
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 020/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUivaMeNto da Notícia de 
fato siMP nº 000258-152/2022, a qual visava noticiar que o sr. romário 
de souza correa testou positivo para leishmaniose e possui ferimentos 
pelo corpo causando-lhe dores e necessita de medicamentos para trata-
mento da doença, entretanto, ainda havia recebido a medicação.
almeirim-Pa, 01 de Junho de 2022.
raMoN fUrtado saNtos
Promotor de Justiça
em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 811075
resUMo da Portaria N. 026/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000044-138/2022
a ProMotoria de JUstiÇa de sÃo doMiNGos do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do estado do Pará.
Polo Passivo: associação de amparo aos idosos de são domingos do araguaia.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Acompa-
nhar a implementação, por parte da associação de amparo aos idosos de 
são domingos do araguaia, do espaço de acolhimento para idosos (casa 
Novo lar), no Município de são domingos do araguaia”.
são domingos do araguaia/Pa, 23 de maio de 2022
GilBerto liNs de soUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 811163
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extrato da Portaria n.º 007/2022/3ªPJcrimMab
a 3ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 001954-930/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, esq. 
c/ rod. transamazônica - agrópolis do iNcra, ceP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
Portaria Nº 007/2022/3ªPJcrimMab
envolvido: delegacias de Polícia
assunto: acompanhar e averiguar os inquéritos Policiais que encontrassem 
em aberto.
francisca Paula Morais da Gama- Promotora de Justiça.

Protocolo: 811168
extrato de Portaria do Procedimento Preparatório nº 000731-
151/2021– MP/2ªPJ/dPP/Ma
o ProMotor de JUstiÇa do 2º carGo da ProMotoria de defesa 
do PatriMÔNio PÚBlico e da Moralidade adMiNistrativa, dr. Jose 
Godofredo Pires dos saNtos torna pública a instauração do inquérito 
civil nº 000731-151/2021.
informa que os termos da Portaria já estão disponíveis no Portal de consultas 
deste órgão Ministerial na internet, podendo ser acessado pelo siMP.
Portaria nº 011/2022
data de instauração: 31/05/2022
objeto: supostos indícios de improbidade administrativa em possível con-
luio fraudulento e direcionamento em contratações de construção e alu-
gueres na modalidade built to suit, no âmbito do Banco do estado do Pará 
(BANPARÁ), especificamente com relação ao contrato nº 007/2016 – agên-
cia tracuateua.
interessado: 2ªPJ/dPP/Ma.
investigado: Banco do estado do Pará - BaNPará.
Promotor dr. JosÉ Godofredo Pires dos saNtos.

Protocolo: 811176
eXtrato de Portaria Nº 012/2022
ProcediMeNto adMiNistrativo siMP Nº 000140-440/2020
iNteressado: Ministério Público do estado do Pará
reclaMado: Município de ananindeua
oBJeto: acoMPaNHar e fiscaliZar de forma continuada o procedimento 
administrativo de regularização fundiária urbana nº 002/2020- seHaB que 
tem como finalidade viabilizar a regularização fundiária do núcleo urbano 
informal localizado na cidade Nova vii, localizado entre as ruas travessa 
We 79, travessa sN 24, arterial a-18 e arterial a-5 em ananindeua-Pa; 
regularização fundiária urbana nº 003/2020-SEHAB, com a finalidade de 
viabilizar a regularização fundiária do núcleo urbano informal localizado na 
cidade Nova viii, localizado entre as ruas travessa sN3, travessa We26, 
travessa sN1 (estrada da providência), travessa We34-B, estrada do 40 
horas e travessa We45 em ananindeua-Pa; regularização fundiária urbana 
nº 005/2020-SEHAB, com a finalidade de viabilizar a regularização fundiá-
ria do núcleo urbano informal denominado loteamento Guerreiros de Jeová 
em ananindeua-Pa; e regularização fundiária urbana nº 004/2020-seHaB, 
com a finalidade de viabilizar a regularização fundiária do núcleo urbano 
informal denominado como JaderlÂNdia em ananindeua/Pa
data de iNstaUraÇÃo: 15 de dezembro de 2020.

Protocolo: 811174
Portaria Nº 2970/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo os termos do ofício nº 004/2022-Nupeia/MPPa, datado 
de 03/06/2022, protocolizado sob o nº 8603/2022, em 06/06/2022;
coNsideraNdo que o tribunal de Justiça do estado do Pará promoverá a 
semana estadual de conciliação, entre os dias 06 e 10 de junho de 2022, 
no horário das 08h às 17h, e em especial, o mutirão a ocorrer no dia 
07/06/2022, para fins de atendimento de demandas pré processuais, em 
parceria com a defensoria Pública do estado do Pará; e
CONSIDERANDO a necessidade de um Representante Ministerial para fins de ho-
mologação dos acordos efetuados e que demandem parecer favorável do MPPa,
r e s o l v e:
desiGNar a Promotora de Justiça, Maria de BelÉM saNtos para, sem 
prejuízo das demais atribuições, atuar como representante do MPPa no 
mutirão que será realizado junto ao 7º centro Judiciário de solução de 
Conflitos e Cidadania - CEJUSC, no dia 07/06/2022.
ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.
Belém, 06 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa
Portaria Nº 2984/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
coNsideraNdo a exoneração da servidora Kátia de oliveira carvalheiro do 
cargo de provimento em comissão de assessor especializado de apoio técnico 
operacional, Judicial e extrajudicial, por meio da Portaria nº 2782/2022-
MP/PGJ, datada de 30/05/2022, publicada no doe de 31/05/2022;
coNsideraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do estado do Pará,
r e s o l v e:
NoMear, de acordo com o art. 183 da constituição do estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, la-
rissa PaUliNa soUZa PiNHeiro, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de assessor especializado de apoio técnico operacional, Judicial 
e extrajudicial - MP.cPce-102-4, a contar de 06/06/2022.
ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.
Belém, 07 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Portaria Nº 3017/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa do MiNistÉrio PÚBlico do esta-
do do Pará, usando de suas atribuições legais e considerando os termos 
do expediente protocolizado sob o n.º 16913/2021,
r e s o l v e:
i – disPeNsar a servidora taNia veNiNa cardoso Pereira, ocupante 
do cargo de Auxiliar de Administração, da Função Gratificada de Chefe de 
Unidade de apoio às Procuradorias e Promotorias, MP.fG-3, designada pela 
Portaria n.º 947/2007-MP/PGJ, a partir de 01/11/2021;
ii - loUvar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que a servidora tânia venina cardoso Pereira, se houve no desempenho 
de suas atribuições; e
iii - desiGNar o servidor, silas GoNÇalves dos reis, auxiliar de ad-
ministração, para exercer a função de chefe de Unidade de apoio às Pro-
curadorias e Promotorias, a contar de 01/11/2021.
ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.
Belém, 07 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa
Portaria Nº 3018/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
7347/2022; e
coNsideraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.e. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
tempo integral aos servidores da instituição,
r e s o l v e:
i - coNceder à servidora efetiva, aliNNe Nassar PalMeira oliveira, 
ocupante do cargo de técnico especializado - engenheiro, lotada na divi-
são de Engenharia do Departamento de Obras e Manutenção, Gratificação 
de tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994, a contar de 01/06/2022.
ii - coNceder ao servidor efetivo, JaMir freire cardoso, ocupante do 
cargo de técnico especializado - arquiteto, lotado no departamento de obras 
e Manutenção, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, 
alínea “a”, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, a contar de 01/06/2022.
ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.
Belém, 07 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 811390
eXtrato de terMo de cooPeraÇÃo
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº: 018/2022-MP/Pa
Partes: Ministério Público do estado do Pará e o triBUNal de JUstiÇa 
do estado do Pará.
oBJeto: colaboração institucional, visando à transferência de informações 
cadastradas no sistema de Processo Judicial eletrônico (PJe), do tribunal 
de Justiça, para os sistemas SIMP e SAJ do Ministério Público, a fim de agi-
lizar o cadastro e a disponibilização de dados de membros e funcionários 
deste para o desempenho de suas respectivas funções.
data da assiNatUra: 08/06/2022.
viGÊNcia: 08/06/2022 a 08/06/2026.
ordeNador resPoNsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 811499
 aViso n.° 12/2022-csMP/MPPa
  faço público, a quem interessar possa que a 10ª sessão ordinária do 
conselho superior será híbrida (on-line e presencial) e realizar-se-á no dia 
14 de junho de 2022, às 9h, no site www.mppa.mp.br e no Plenário “Procu-
rador de Justiça octávio Proença de Moraes”, quarto andar do edifício-sede 
do Ministério Público do estado do Pará, situado à rua João diogo, n.º 100, 
Bairro da cidade velha, nesta cidade, para apreciação da pauta a seguir:
iteNs da PaUta:
1. apreciação das atas das seguintes sessões:
3ª sessão ordinária, realizada em 14/02/2022;
4ª sessão ordinária Plenário virtual, realizada no período de 21 a 
25/02/2022;
5ª sessão ordinária, realizada em 14/03/2022;
6ª sessão ordinária Plenário virtual, realizada no período de 21 a 
25/03/2022.
1. apreciação de alteração do calendário de sessões do conselho superior, ano 2022.
1. Julgamento de certames:
3.1. Julgamento de remoção na 2ª entrância, para o cargo de 3º PJ cível 
e de defesa dos direitos constitucionais fundamentais, Patrimônio Público 
e da Moralidade administrativa de Marituba, edital n.º 62/2021, Gedoc n.º 
133.496/2021.
3.2. Julgamento de remoção na 2ª entrância, para o cargo de 5º PJ de de-
fesa comunitária e da cidadania de castanhal, edital n.º 67/2021, Gedoc 
n.º 133.502/2021.
3.3. Julgamento de remoção na 2ª entrância, para o cargo de PJ de igara-
pé-açu, edital n.º 69/2021, Gedoc n.º 133.506/2021.
3.4. Julgamento de remoção na 2ª entrância, para o cargo de PJ de Mara-
canã, edital n.º 70/2021, Gedoc n.º 133.471/2021.
3.5. Julgamento de remoção na 3ª entrância, para o cargo de 2º PJ dos 
direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos de Belém, 
edital n.º 71/2021, Gedoc n.º 137.566/2021.
3.6. Julgamento de remoção na 2ª entrância, para o cargo de 1º PJ crimi-
nal de castanhal, edital n.º 74/2021, Gedoc n.º 137.574/2021.
3.7. Julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de PJ de são 
caetano de odivelas, edital n.º 77/2021, Gedoc n.º 137.564/2021.
3.8. Julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de PJ de eldora-
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do dos carajás, edital n.º 78/2021, Gedoc n.º 137.567/2021.
3.9. Julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de PJ de ourém, 
edital n.º 79/2021, Gedoc n.º 137.569/2021.
3.10. Julgamento de remoção na 2ª entrância, para o cargo de 2º PJ de 
rondon do Pará, edital n.º 02/2022, Gedoc n.º 107.949/2022.
1. Julgamento de Processos:
4.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir Macieira da costa filHo:
4.1.1. Processo n.º 000040-012/2019 - retirado de pauta da 5ª sessão 
ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): Promotor de Justiça sávio rui Brabo de araújo
requerido(s): conselho superior do MPPa
origem: conselho superior do MPPa
Assunto: Envio do certificado de conclusão do curso de Pós-Graduação em 
direito societário
4.1.2. Processo n.º 000017-012/2020
requerente(s): Mauro Guilherme Messias dos santos
requerido(s): conselho superior do Ministério Público do Pará (csMP)
origem: conselho superior do MPPa
Assunto: Comprovante de finalização de afastamento para frequentar Pós-
Graduação lato sensu, Master of laws (ll.M) na Universidade de califór-
nia em los angeles (Ucla), nos estados Unidos da américa
4.1.3. Processo n.º 000005-012/2022 - dra. rosa carvalho declarou sua suspeição
requerente(s): Marcos antônio ferreira das Neves
requerido(s): Maria do socorro Martins carvalho Mendo
origem: conselho superior do Ministério Público do Pará (csMP)
assunto: arguição de suspeição oposta pelo exmo. conselheiro Marcos 
antônio ferreira das Neves em face da exma. conselheira Maria do socorro 
Martins carvalho Mendo, relatora nos autos de exceção de impedimento e 
suspeição oposta pelo exmo. Promotor de Justiça Gilberto valente Martins 
(siMP n.º 000003-012/2021)
4.2. Processos de relatoria do conselheiro Marcos aNtÔNio ferreira das Neves:
4.2.1. Processo n.º 000007-012/2022
requerente(s): Mário sampaio Netto chermont
requerido(s): conselho superior do Ministério Público do Pará (csMP)
origem: conselho superior do MPPa
assunto: Pedido de afastamento para frequentar curso de ll.M. em direito 
criminal contemporâneo, especialização lato sensu, promovida pela fun-
dação Getúlio vargas (fGv)
4.2.2. Processo n.º 001619-940/2016 siGiloso retirado de pauta da 5ª 
sessão ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): siGiloso
requerido(s): siGiloso
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: siGiloso
4.2.3. Processo n.º 000108-200/2018 - siGiloso
requerente(s): siGiloso
requerido(s): siGiloso
origem: 1ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: siGiloso
4.2.4. Processo n.º 000350-151/2018 - retirado de pauta do 9º Plenário 
virtual pela conselheira socorro Mendo.
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de saneamento (sesaN)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta improbidade administrativa em razão da não realização 
do serviço de terraplanagem e pavimentação, em Belém, por parte da sesaN
4.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do socorro MartiNs 
carvalHo MeNdo:
4.3.1. Processo n.º 000253-151/2014 -  retirado de pauta da 5ª sessão 
ordinária  do dia 14/03/2022
requerente(s): edmilson Brito rodrigues
 advogado(s): dra. aline Holanda cardim– oaB/Pa 22.393, dr. egidio Macha-
do sales filho – oaB/Pa 1.416 e dr. lucas Martins sales – oaB/Pa 15.580
requerido(s): izabela Jatene de souza
 advogado(s): dr. francisco Brasil Monteiro filho – oaB/Pa 11.604 e dr. 
sábato Giovanni Megale rossetti – oaB/Pa 2.774
  Nilo emanoel rendeiro de Noronha
advogado: dr. filipe coutinho da silveira – oaB/Pa 12.131
origem: 1ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: inquérito civil instaurado em face da sra. izabela Jatene de sou-
za, então coordenadora do ProPaZ, e do sr. Nilo emanuel rendeiro de 
Noronha, subsecretário de administração tributária do estado do Pará, 
com base em ligação telefônica interceptada, onde a primeira solicita ao 
segundo a lista das 300 maiores empresas do estado do Pará para ‘’pegar 
um dinheirinho delas”
4.3.2. Processo n.º 056747-003/2021 - retirado de pauta da 5ª sessão 
ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): antônio armando Barrau fascio Neto – oaB/Pa 9270
requerido(s): Governo do estado do Pará (sr. Helder Barbalho) e assem-
bleia legislativa do estado do Pará (alePa)
origem: 3ª PJ de direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Hu-
manos de Belém
assunto: Questionamento sobre a exigência do comprovante de vacinação, 
contra o covid-19, para o ingresso em locais públicos estipulado pelo de-
creto estadual n.º 2.044/2021
4.3.3. Processo n.º 000049-151/2019 - retirado de pauta do 2º Plenário 
virtual pelo conselheiro Nelson Medrado. retirado de pauta da 3ª sessão 
ordinária a pedido da relatora. retirado de pauta da 5ª sessão ordinária 
do dia 14/03/2022
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPe (Ncic)
requerido(s): tribunal de contas dos Municípios do estado do Pará (tcM)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém

assunto: apurar suposta prática de improbidade administrativa na denomi-
nação do prédio sede do tcM de “Palácio Jáder Barbalho”, nome de Pessoa 
viva, em violação ao Princípio da impessoalidade da administração Pública
4.3.4. Processo n.º 038154-003/2020 – retirado de pauta do 4º Plenário 
virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves. retirado de pauta da 
5ª sessão ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): adiel fernandes de luna
requerido(s): Pedro lúcio santos rosa
origem: 2ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar suposta prática de violação da lei n.º 8.42992, em decor-
rência de assédio moral, consubstanciado no pedido de providências
4.3.5. Processo n.º 000486-143/2021 - retirado de pauta da 5ª sessão 
ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): Mateus de lima Nunes
 advogado: dr. oliriomar augusto Pantoja Monteiro – oaB/Pa 19.379
requerido(s): edanny roosivelt silva da costa e andriele Gama de castro
origem: 1ª PJ de são Miguel do Guamá
assunto: representação formulada pelo sr. Mateus de Nunes que solicita 
que o Ministério Público requisite, à delegacia de Polícia civil de são Miguel 
do Guamá, a instauração de inquérito policial para apuração de suposto 
crime de denunciação caluniosa
4.3.6. Processo n.º 000815-149/2020 - retirado de pauta da 5ª sessão 
ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): associação dos cientistas da religião do Pará (acrePa)
 advogado: dr. Marcus vinicius leão azevedo de sena – oaB/Pa 18.755
requerido(s): Prefeitura Municipal de Mocajuba
 advogado: dr. daniel felipe Gaia danin – oaB/Pa 27.032
origem: PJ de Mocajuba
assunto: apurar possíveis irregularidades no concurso público referente ao 
edital n.º 01/2020 de Mocajuba, apresentadas pela associação dos cientis-
tas da Religião do Pará, sobre a formação dos profissionais habilitados para 
a docência da disciplina “ensino religioso”
4.3.7. Processo n.º 000012-043/2022 retirado de pauta do 7º Plenário 
virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves.
requerente(s): lucivaldo ribeiro Batista e leandro rocha soares
requerido(s): Prefeitura Municipal de terra santa e oliveira construtora & 
serviços ltda
origem: PJ de terra santa
assunto: Notícia de fato instaurada a partir de informações prestadas por 
vereadores de terra santa que alegam que a empresa contratada pela pre-
feitura, para realizar os serviços de iluminação pública, não está cumprindo 
o contrato firmado
4.3.8. Processo n.º 000117-113/2019 retirado de pauta do 7º Plenário 
virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves.
requerente(s): a coletividade
Requerido(s): Panificadora Castelo, Panificadora Monte Alegre
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta poluição ambiental provocada em tese pelas pani-
ficadoras Castelo e Monte Alegre situadas na cidade de Belém.
4.3.9. Processo n.º 036510-003/2020 retirado de pauta do 7º Plenário 
virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves.
requerente(s): Wankes solony de carvalho chaves
requerido(s): restaurante Picuí rural
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta poluição ambiental atmosférica provocada em 
tese pelo restaurante Picuí rural
4.3.10. Processo n.º 000225-940/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): onias de souza
origem: 11º PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de atos de improbidade administrativa cometidos, 
em tese, pelo nacional onias de souza, ao acumular indevidamente cargos 
na Prefeitura Municipal de Marabá, Prefeitura Municipal de itupiranga e 
secretaria estadual de educação.
4.3.11. Processo n.º 056151-003/2021
requerente(s): Pabliane carneiro da silva
requerido(s): Prefeitura Municipal de Marabá, secretaria Municipal de edu-
cação de Marabá-seMed.
origem: 11º PJ de Marabá
assunto: trata-se de recurso em Notícia de fato versando sobre investi-
gações referente a supostas irregularidades ao pagamento por gratificação 
por titulação dos profissionais de Apoio Escolar/Mediadores da Secretaria 
Municipal de educação de Marabá.
4.3.12. Processo n.º 000167-151/2020
requerente(s): cleide Barra d’assunção
requerido(s): secretaria Municipal de saúde (sesMa)
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: trata-se de recurso em notícia de fato originária de denúncia 
encaminhada pela sra. cleide Barra de assunção, a qual informa sobre 
a aquisição pela sesMa do medicamento azitromicina 500 mg, mediante 
dispensa de licitação, para tratamento da covid-19 em Belém, com indícios 
de superfaturamento.
4.4. Processos de relatoria da conselheira rosa Maria rodriGUes carvalHo:
4.4.1. Processo n.º 000222-012/2015
requerente(s): Promotor de Justiça franklin lobato Prado
requerido(s): conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
origem: conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
assunto: apresentação de revalidação e reconhecimento de instituição na-
cional do diploma expedido pelo estabelecimento estrangeiro
4.4.2. Processo n.º 000006-012/2022
requerente(s): Promotor de Justiça dirk costa de Mattos Junior
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requerido(s): conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
origem: conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
assunto: vitaliciamento
4.4.3. Processo n.º 000001-012/2022
requerente(s): Promotor de Justiça estevam alves sampaio filho
requerido(s): conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
origem: conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
assunto: Pedido de autorização de afastamento formulado pelo Procurador 
de Justiça estevam alves sampaio filho para frequentar curso de Mestrado 
acadêmico em direito no instituto Brasileiro de desenvolvimento, ensino e 
Pesquisa (idp), sediado em Brasília.
4.4.4. Processo n.º 000207-151/2018- siGiloso
requerente(s): siGiloso
requerido(s): siGiloso
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: siGiloso
4.4.5. Processo n.º 000339-151/2020- siGiloso
requerente(s): siGiloso
requerido(s): siGiloso
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: siGiloso
4.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNcisco BarBosa de oliveira:
4.5.1. Processo n.º 004486-027/2018 – siGiloso retirado de pauta da 5ª 
sessão ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): siGiloso
requerido(s): siGiloso
origem: 1º PJ de tucuruí
assunto: siGiloso
4.5.2. Processo n.º 000227-151/2021 - siGiloso retirado de pauta da 5ª 
sessão ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): siGiloso
requerido(s):siGiloso
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Pública e Moralidade administrativa de Belém
assunto: siGiloso
4.5.3. Processo n.º 001088-027/2021 – siGiloso retirado de pauta da 5ª 
sessão ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): siGiloso
requerido(s): siGiloso
origem: 1º PJ de tucuruí
assunto: siGiloso
4.5.4. Processo n.º 001611-036/2017 - siGiloso
requerente(s): siGiloso
requerido(s): siGiloso
origem: 3º PJ de Benevides
assunto: siGiloso
4.5.5. Processo n.º 001839-036/2018 - siGiloso
requerente(s): siGiloso
requerido(s): siGiloso
origem: 3º PJ de Benevides
assunto: siGiloso
1. comunicação de vagas.
1. apreciação de proposta de alteração da resolução n.º 007/2019-cPJ, 
a fim de ser submetida ao Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do 
Ministério Público do estado do Pará.
1. apreciação de proposta de revogação e edição de enunciado do conse-
lho superior do Ministério Público do estado do Pará.
1. o que ocorrer.
Belém-Pa, 08 de junho de 2022.
fraNcisco BarBosa de oliveira
Procurador de Justiça
secretário do conselho superior

Protocolo: 811528
Portaria Nº 2982/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do requerimento protocolizado no “siP” sob o nº 
8167/2022, em 31/5/2022,
r e s o l v e:
i - disPeNsar, a pedido, a contar de 31/5/2022, a Promotora de Justiça 
Maria JosÉ vieira de carvalHo cUNHa da função de Membro auxiliar 
do centro de apoio operacional do Meio ambiente do Ministério Público do 
estado do Pará - cao/ambiental, designada pela Portaria nº 1310/2021-
MP/PGJ, de 27/5/2021, publicada no d.o.e. de 2/6/2021 e republicada, por 
incorreção, no d.o.e. de 22/6/2021.
ii - loUvar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que a doutora Maria José vieira de carvalho cunha se houve no desempe-
nho das atribuições de referida função.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.
 Belém, 07 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa
Portaria Nº 3015/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo a entrada em vigor da lei nº 14.133/2021 que institui as 
novas normas gerais de licitação e contratação para as administrações Pú-
blicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do distrito 
federal e dos Municípios,
coNsideraNdo, ainda, que cabe à autoridade máxima do órgão ou da 
entidade, a quem as normas de organização administrativa indicarem, pro-
mover gestão por competências e designar agentes públicos para o desem-
penho das funções essenciais à execução da lei,
coNsideraNdo, também, que a nova lei determinou como requisitos 
obrigatórios e prévios de governança o planejamento prévio e o controle 

eficaz das contratações, devendo os órgãos ou entidades instituírem os 
procedimentos e mecanismos internos de efetivação das novas metas e 
objetivos traçados,
CONSIDERANDO, por fim, ante o novo regramento imposto, a necessidade de 
o Ministério Público realizar o planejamento e execução das ações e medidas 
indispensáveis para atualização e implementação dos procedimentos internos 
licitatórios hoje adotados, com vistas à adequação legislativa em vigor,
r e s o l v e:
art. 1º iNstitUir, no âmbito do Ministério Público do estado do Pará, 
a comissão de avaliação, estudo, atualização, acompanhamento e im-
plementação das novas normas gerais de licitação e contratação para as 
administrações Públicas inseridas pela lei nº 14.133/202.
art. 2º a comissão terá a seguinte composição e representação:
i – subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-administrativo, que a presidirá;
ii – atividades de licitações e contratos;
iii – comissão de Gestão do Planejamento estratégico;
iv – assessoria de Planejamento da Procuradoria-Geral de Justiça;
v – assessoria Jurídica da Procuradoria Geral de Justiça;
vi – diretor do departamento de administração;
vii – diretor do departamento de informática;
viii – diretor do departamento de obras e Manutenção;
iX - diretor do departamento de recursos Humanos;
X - diretor do departamento financeiro;
Xi - diretor do departamento Médico e odontológico;
Xii - comissão de controle interno;
Xiii – Grupo Multidisciplinar de Monitoramento de termo de referência;
Xiv - comissão de Gestão de contratos e convênios.
art. 3º em caso de ausência, afastamento ou impedimento, os integrantes da 
comissão indicarão os seus substitutos, assumindo estes a sua incumbência.
art. 4º. a comissão reunir-se-á, periodicamente, mediante convocação de 
seu Presidente ou mediante solicitação de um de seus integrantes.
art. 5º o prazo para conclusão dos trabalhos da presente comissão será de 
360 (trezentos e sessenta) dias, contados da publicação desta Portaria.
art. 6º esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 7º revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 
nº 2.114/2021-MP/PGJ, de 27/7/2021, publicada no d.o.e. de 29/7/2021.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.
 Belém, 07 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 810819
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, resolve, na forma do § Único do artigo 4º, 
da resolução n. 23/2007-cNMP, aditar/retificar o presente iNQUÉri-
to civil, autuado sob o número nº 000108-200/2020, que se encontra à 
disposição no prédio onde funciona o Ministério Público estadual, no Muni-
cípio de ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, ceP: 67.030-
970, telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 26/2022-MP/2ªPJdc
inquérito civil nº 000108-200/2020
objeto: apuração da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade e probidade administrativa, na permissão, sem observância 
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, pelo então 
comandante da Guarda Municipal de ananindeua, sr. roGÉrio alves de 
liMa silva, das dependências e dos veículos da Guarda Municipal, pelo 
ex-secretário municipal de segurança Pública de ananindeua, sr. JosÉ 
Maria de liMa seGUNdo, que, utilizando-se de recursos próprios, re-
alizou a desinfecção do prédio e dos veículos da referida instituição, por 
volta de abril ou maio de 2020, efetuou a gravação do serviço prestado e 
depois publicou a ação em suas redes sociais; mas, segundo o próprio, sem 
utilizar a referida gravação no transcorrer de sua campanha eleitoral para 
o cargo de Vereador do Município de Ananindeua, no ano de 2020, confi-
gurando-se, em tese, ação dolosa do agente público indicado, que permitiu 
que permitiu a particular adentrar as dependências de órgão público, utili-
zando-o sem a observâncias dos preceitos legais e regulamentares aplicá-
veis à espécie, trazendo, assim, afronta direta ao artigo 10º (prejuízo ao 
erário), caput e seu inciso ii, do mesmo dispositivo, da lei 8.429/92 (lei 
da improbidade administrativa), ainda que a conduta descrita não tenha 
implicado em perda patrimonial efetiva ao erário Público (§1º, art. 10º), 
sem prejuízo das sanções de natureza penal.
ananindeua/Pa, 31 de maio de 2022.
Júlio césar sousa costa - Promotor de Justiça

Protocolo: 810915
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 012/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUivaMeNto da Notícia 
de fato siMP nº 000012-152/2022, a qual visava apurar indícios de irregu-
laridades na condução do pregão eletrônico PesrP-39/21- PMa por parte 
do pregoeiro da Prefeitura de almeirim, que teria onerado mais de 2(dois) 
milhões de reais aos cofres da Prefeitura.
almeirim-Pa, 01 de Junho de 2022.
raMoN fUrtado saNtos
Promotor de Justiça
em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 810932
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extrato da Portaria Nº 05/2022-MPPa/PJaLM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório siMP nº 000289-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, Bairro centro; ceP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 05/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, secretaria Municipal de 
educação de almeirim
assunto: Garantir que a criança K. d. dos s. tenha seus direitos e garantias 
constitucionais assegurados, por meio das medidas de proteção específi-
cas, conforme dispõe o estatuto da criança e do adolescente.
ramon furtado santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 810924
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 014/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUivaMeNto da Notícia 
de fato siMP nº 000046-152/2022, a qual visava apurar situação de vul-
nerabilidade das crianças e adolescentes, talita de oliveira Nascimento, 14 
anos, carlos eduardo Nascimento travasso, 12 anos e ane vitória Nasci-
mento Travasso, 08 anos, filhos de Érica Nascimento, usuária de drogas.
almeirim-Pa, 01 de Junho de 2022.
raMoN fUrtado saNtos
Promotor de Justiça
em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 810959
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 015/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justiça que 
abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto 
no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do Ministério 
Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quantos possam interessar, 
inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) 
dias, acerca do arQUivaMeNto da Notícia de fato siMP nº 007794-003/2022, 
a qual visava denunciar suposto crime ambiental contra a fauna, na comercia-
lização de peixes, protegidos pelo período de defeso, no mercado municipal de 
almeirim, principalmente o taMBaQUi, acari e PiraPitiNGa, sem que o órgão 
municipal de fiscalização ambiental consiga intervir.
almeirim-Pa, 01 de Junho de 2022.
raMoN fUrtado saNtos
Promotor de Justiça
em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 810971
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 013/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUivaMeNto da Notícia 
de fato siMP nº 000168-152/2022, a qual visava apurar na seara adminis-
trativa e cível o professor adinelson José Bandeira dutra pela possível prá-
tica de crime sexual contra alunas da escola Municipal Profª eley duarte, 
conforme indícios registrados no inquérito Policial nº 143/2015.000.170.0
almeirim-Pa, 01 de Junho de 2022.
raMoN fUrtado saNtos
Promotor de Justiça
em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 810941
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 016/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUivaMeNto da Notícia 
de fato siMP nº 000063-152/2022, a qual visava apurar denúncia de der-
rubada de árvores em área de preservação, transporte irregular de gados 
feito pelo rio, abertura de ramal para passagem do linhão de energia e 
utilização de cerca elétrica praticados pelo sr. Nilson reis.
almeirim-Pa, 01 de Junho de 2022.
raMoN fUrtado saNtos
Promotor de Justiça
em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 810984
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 017/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justiça que 
abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto 
no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do Ministério 
Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quantos possam interessar, 
inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) 
dias, acerca do arQUivaMeNto da Notícia de fato siMP nº 000073-152/2022, a 
qual visava apurar ameaça de “facadas” via mensagem telefônica pela sua irmã 
deusamar santana no dia 28/01/2022 por conta de desentendimento com sua 
sobrinha Dayane Viegas filha de Deusamar, acerca do conserto de um portão de 
madeira na residência de sua mãe Maria osvanir de 82 anos.
almeirim-Pa, 01 de Junho de 2022.
raMoN fUrtado saNtos
Promotor de Justiça
em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 811013

Portaria Nº 2976/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo o pleito do Promotor de Justiça Natural junto ao Gaeco;
coNsideraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c o 
disposto no artigo 18, iX, “f” da lei complementar nº 057, de 6 de julho de 
2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNsideraNdo as atribuições de caráter geral criminal do Grupo de atu-
ação especial no combate ao crime organizado – Gaeco;
coNsideraNdo a resolução n.º 003/2021, de 05 de agosto de 2021;
 coNsideraNdo o Processo Judicial n.º 0008988-89.2018.8.14.0009,
r e s o l v e:
aUtoriZar o Grupo de atuação especial no combate ao crime organizado – 
Gaeco, Promotora de Justiça aNa Maria MaGalHÃes de carvalHo, coor-
denadora do Gaeco, Promotores de Justiça BrUNo saravalli rodriGUes e 
carlos alBerto foNseca loPes, membros auxiliares do Gaeco, a prestar 
auxílio, à Promotora de Justiça Bruna rebeca Paiva de Moraes, titular da 2.ª PJ 
de Bragança, referente ao Processo Judicial n.º 0008988-89.2018.8.14.0009, 
em conjunto ou isoladamente, com a Promotora de Justiça Natural, ou quem 
suas vezes fizer, tendo em vista a solicitação da mesma, em tudo respeitados 
os direitos e garantias que assistem as pessoas envolvidas, conforme o pre-
visto na legislação competente.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.
 Belém, 06 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 811234
extrato da Portaria Procedimento administrativo nº 001/2022-MP/PJsdc
a Promotora de Justiça de são domingos do capim, com fundamento no 
art. 8º, inciso ii, da resolução nº 174/2017-cNMP e no artigo 31, inciso 
ii da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo nº 001/2022-MP/PJsdc, o qual se encontra à dis-
posição na Promotoria de Justiça de são domingos do capim, situada na 
avenida Magalhães Barata, casa nº 01-antigo alojamento do Banco do 
Brasil – bairro- centro ceP.68.635-000 – são domingos do capim/Pará – 
fone/faX: (91) 3483-1459.
Portaria n° 001/2022-MP/PJsdc
investigado: Município de são domingos do capim.
Assunto: fiscalizar e acompanhar de forma continuada a distribuição da 
merenda escolar no município de são domingos do capim.
thiago takada Pereira – Promotor de Justiça

Protocolo: 811229
extrato da Portaria Procedimento administrativo nº 002/2022-MP/PJsdc
a Promotora de Justiça de são domingos do capim, com fundamento no 
art. 8º, inciso ii, da resolução nº 174/2017-cNMP e no artigo 31, inciso 
ii da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo nº 002/2022-MP/PJsdc, o qual se encontra à dis-
posição na Promotoria de Justiça de são domingos do capim, situada na 
avenida Magalhães Barata, casa nº 01-antigo alojamento do Banco do 
Brasil – bairro- centro ceP.68.635-000 – são domingos do capim/Pará – 
fone: (91) 3483-1459.
Portaria n° 002/2022-MP/PJsdc
investigado: Município de são domingos do capim.
assunto: desenvolver junto, ao Poder Público, ações para acompanhar e 
fiscalizar a oferta e a qualidade de educação básica, na modalidade ensino 
fundamental e médio, disponibilizados pelas redes municipal e estadual de 
ensino no município de são domingos do capim.
thiago takada Pereira – Promotor de Justiça

Protocolo: 811237
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

errata
.

errata
3º termo de aditivo ao contrato nº 10/2021 – celebrado entre o Ministério 
Público de contas dos Municípios do estado do Pará e a empresa Geo eN-
GeNHaria ltda ePP – Publicado no doe 34.983 de 26.05.2022
onde se lê: data de assinatura 27.04.2022
Leia-se: data de assinatura 06.05.2022

Protocolo: 811249

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

inexigibilidade nº 01/2022
data: 25/05/2022
objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 
(dois) elevadores do prédio do MPcM/Pa.
fundamento legal: art.25, i, da lei nº 8.666/93
valor Global: r$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339039
fonte: 0101
contratada: tK elevadores Brasil ltda
endereço: rua roso danin, 614, canudos, ceP 66.070-410
cNPJ nº 90.347.840/0017-85
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros-Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 811232
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..

MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

oUtras MatÉrias
.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
resULtado da LicitaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo. toMada de PreÇos 
Nº 001/2022, objeto: construção de emeif com 2 salas de aula: rai-
mundo Pauxis - Rio Panacuera, a fim de atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de educação, do Município de abaetetuba/Pa. Nos termos 
da ata da sessão, o Pregoeiro, torna público o resultado da licitação e jul-
gamento das propostas à respectiva vencedora. desse modo, satisfazendo 
a lei e ao mérito, por meio do S.r. Jefferson Felgueiras De Carvalho, Secre-
tário de educação, resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo da toMada 
de PreÇos Nº 001/2022, supracitado à adjudicatária: W. d. comércio e 
serviço eireli com o cNPJ: 31.481.043/0001-60, totalizando o valor global 
de r$ 382. 522,15 (trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois 
reais e quinze centavos). Assinado em 27 de maio de 2022. Jefferson Fel-
gueiras de carvalho - secretário Municipal de educação, cultura e desporto
resULtado da LicitaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo. toMada de PreÇos 
Nº 002/2022, objeto: construção da emeif Bom Jesus, com duas salas de 
aula Na localidade rio Maracapucu Miri, a fim de atender as Necessidades 
da secretaria Municipal de educação, do Município de abaetetuba/Pa. Nos 
termos da ata da sessão, o Pregoeiro, torna público o resultado da licitação e 
julgamento das propostas à respectiva vencedora. desse modo, satisfazendo 
a lei e ao mérito, por meio do S.r. Jefferson Felgueiras De Carvalho, Secretário 
de educação, resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo da toMada de Pre-
Ços Nº 001/2022, supracitado à adjudicatária: l Pantoja correa eireli com 
o cNPJ: 34.628.240/0001-57, totalizando o valor global de r$ 327.139,60 
(trezentos e vinte e sete mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos). 
Assinado em 03 de Junho de 2022. Jefferson Felgueiras De Carvalho - Secre-
tário Municipal de educação, cultura e desporto
eXtratos de coNtratos. Processo administrativo Nº 2022/0307-
001-PMa. Modalidade: toMada de PreÇos Nº 001/2022. objeto: 
construção de emeif com 2 salas de aula: raimundo Pauxis - rio Panacue-
ra, a fim de atender as Necessidades da secretaria Municipal de educa-
ção, do Município de abaetetuba/Pa. contratante: Prefeitura Municipal de 
abaetetuba/secretaria Municipal de educação, cNPJ 05.105.127/0003-50. 
contratada: W. d. comércio e serviço eireli com o cNPJ: 31.481.043/0001-
60. contrato Nº 2022/183, valor Global r$ r$ 382. 522,15 (trezentos e 
oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e quinze centavos). 
Vigência de 30/05/2022 à 26/11/2022.  Jefferson Felgueiras de Carvalho - 
secretário de educação, cultura e desporto.
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0413-002-PMa. Modalida-
de: toMada de PreÇos Nº 002/2022. objeto: construção da emeif 
Bom Jesus, com duas salas de aula Na localidade rio Maracapucu Miri, a 
fim de atender as Necessidades da secretaria Municipal de educação, do 
Município de abaetetuba/Pa,. contratante: Prefeitura Municipal de abae-
tetuba/secretaria Municipal de educação, cNPJ 05.105.127/0003-50. con-
tratada: l Pantoja correa eireli com o cNPJ: 34.628.240/0001-57. contra-
to Nº 2022/193, valor Global r$ 327.139,60 (trezentos e vinte e sete mil, 
cento e trinta e nove reais e sessenta centavos). vigência de 06/06/2022 
à 03/12/2022. Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de 
educação, cultura e desporto

Protocolo: 811266

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
aViso de LicitaÇÃoPreGÃo eLetrÔNico srP Nº 41/2022
com o objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para locação de veículos para atender a Prefeitura Municipal de 
altamira, secretarias subordinadas, secretarias ordenadoras e a sede da 
subprefeitura no distrito de castelo dos sonhos.
data de abertura: 23/06/2022 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

Protocolo: 811268

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo. coNcorrÊNcia Nº 
3-012/2021. após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
secretaria Municipal de educação de Barcarena, através de sua secretáriain-
fra-assinada, com base no art. 38, inciso vii, c/c art. 43, inciso vi, da lei n°. 
8.666/1993, resolve: 1.HoMoloGar o processo licitatório em destaque, do 
tipo menor preço, que tem por objeto a execução da seguinte obra: cons-
trução da escola Piramanha, localizada na ilha das onças, conforme edital. 
2.adJUdicar o objeto do certame à empresa: JM Miranda construção civil 
ltda,cNPJn°. 19.726.329/0001-62, com o valor:r$ 3.933.449,62 (três mi-
lhões, novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e 
sessenta e dois centavos). 3.deterMiNar que sejam adotadas as medidas 
cabíveis para contratação da referida empresa, conforme item 18 do edital. 
ivana ramos do Nascimento - secretária Municipal de educação
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo. coNcorrÊNcia Nº 
3-010/2021. após constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a secretaria Municipal de educação de Barcarena, através de sua secre-
táriainfra-assinada, com base no art. 38, inciso vii, c/c art. 43, inciso vi, 
da lei n°. 8.666/1993, resolve: 1.HoMoloGar o processo licitatório em 
destaque, do tipo menor preço, que tem por objeto a execução da seguinte 
obra: construção da escola Bom futuro, localizada no bairro fazendinha, 
conforme edital. 2.adJUdicar o objeto do certame à empresa: Mocatorres 
construções e terraplanagem eireli, cNPJn°. 10.312.341/0001-56, com o 
valor:r$ 3.142.195,84 (três milhões, cento e quarenta e dois mil, cento 
e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos). 3.deterMiNar que 
sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da referida empre-
sa, conforme item 18 do edital. ivana ramos do Nascimento - secretária 
Municipal de educação.

Protocolo: 811271

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de iNeXiGiBiLidade. iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-031401. 
a CPL, através do FMAS, em cumprimento à ratificação procedida pela Srª. 
Joselice caramês de Melo, secretária da seMtras, do processo de inexi-
gibilidade a seguir: objeto: contratação de empresa especializada Para a 
Prestação dos serviços de consultoria e assessoria técnica referente ao 
acompanhamento de Procedimentos administrativos e Judiciais Perante a 
controladoria Geral da União (cGU), tribunal de contas da União (tcU), 
tribunal de contas do estado do Pará (tce) e tribunal de contas dos Muni-
cípios do estado do Pará (tcm), assim como também, Junto Às instituições 
federais e estrangeiras em Brasília/df; contratada: Buchacra e Portes ad-
vocacia e consultoria cNPJ 27.078.313/0001-19; fundamento legal: art. 
25, ii c/c art. 13, iii da lei nº. 8.666/93.
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo. disPeNsa Nº 7/2021-072201. 
a CPL, através do FMS, em cumprimento à ratificação procedida pela Sr.ª. 
Jucineide alves Barbosa, secretária da seMsa, do processo de dispensa 
a seguir: objeto: locação de imóvel destinado a abrigar os seguintes 
setores: tfd - tratamento fora de domicílio, cartão sus, regulação e ou-
vidoria, Para atender a demanda da secretaria Municipal de saúde. imó-
vel localizado Na rua coronel lourenço Borges, Nº 1921, Bairro centro - 
Breves/Pa; contratado: leandro Geraldo de oliveira cPf 046.437.496-01; 
fundamento legal: art. 24, inc. X da lei nº. 8.666/93.
aViso de HoMoLoGaÇÃo. coNVite Nº 1/2022-040501. objeto: 
contratação de empresa especializada Na execução dos serviços conclu-
são da escola santo antônio do aranaizinho, rio aranaizinho, Zona rural, 
Município de Breves/Pa. vencedor: d. Gibson azevedo eireli, com o valor 
total de r$ 194.761,49. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 
- Manuelle espindola dos reis. 12 de maio de 2022.
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 20220159; oriGeM: 
iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-031401; contratante: fmas; contrata-
da: Buchacra e Portes advocacia e consultoria, cNPJ 27.078.313/0001-19; 
objeto: contratação de empresa especializada Para a Prestação dos ser-
viços de consultoria e assessoria técnica referente ao acompanhamento 
de Procedimentos administrativos e Judiciais Perante a controladoria Geral 
da União (cGU), tribunal de contas da União (tcU), tribunal de contas 
do estado do Pará (tce) e tribunal de contas dos Municípios do estado do 
Pará (tcM), assim como também, Junto Às instituições federais e estran-
geiras em Brasília/df; valor total: r$ 132.000,00; vigência: 14/04/2022 a 
14/04/2023; ass. 14/04/2022.
coNtrato Nº: 20219199; oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 
7/2021-072201; contratante: fms; contrato: leandro Geraldo de oli-
veira cpf 046.437.496-01; objeto: locação de imóvel destinado a abrigar 
os seguintes setores: tfd - tratamento fora de domicílio, cartão sus, 
regulação e ouvidoria, Para atender a demanda da secretaria Municipal de 
saúde. imóvel localizado Na rua coronel lourenço Borges, Nº 1921, Bair-
ro centro - Breves/Pa; valor total: r$ 33.600,00; vigência: 05/08/2021 a 
05/08/2022; assinatura 05/08/2021.
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coNtrato Nº: 20220161; oriGeM: coNVite Nº 1/2022-040501; 
contratante: fundeb; contratada (o): d. Gibson azevedo eireli; objeto: 
contratação de empresa especializada Na execução dos serviços conclu-
são da escola santo antônio do aranaizinho, rio aranaizinho, Zona rural, 
Município de Breves/Pa; valor total: r$ 194.761,49; vigência: 13/05/2022 
a 20/07/2022; data da assinatura: 13/05/2022.
coNtrato Nº 20220168; origem: Pe 013/2022; contratante: Pre-
feitura Municipal de Breves; contratada: Primaq agricola ltda; objeto: 
Para fornecimento de carreta basculante e trator agrícola para atendimento 
das ações da secretaria Municipal de obras e serviços Urbanos da Prefei-
tura de Breves/Pa. valor total: r$ 542.900,00; vigência: 07/06/2022 a 
27/05/2023; assinatura: 07/06/2022.
coNtrato Nº 20220162; origem: Pe 016/2022; contratante: fundo 
Municipal de saúde; contratada: J caldas rebelo; objeto: fornecimento 
de eletroeletrônicos para atendimento da sede Municipal de saúde, sob 
gestão da secretaria Municipal de saúde da Prefeitura Municipal de Breves/
Pa.valor total: r$ 271.186,89; vigência: 30/05/2022 a 25/05/2023;assi-
natura: 30/05/2022.
coNtrato Nº 20220163; origem: Pe 016/2022; contratante: fundo 
Municipal de saúde; contratada: Point da informatica comercio e servi-
cos ltda; objeto: fornecimento de eletroeletrônicos para atendimento da 
sede Municipal de saúde, sob gestão da secretaria Municipal de saúde 
da Prefeitura Municipal de Breves/Pa.valor total: r$ 6.960,00; vigência: 
30/05/2022 a 25/05/2023;assinatura: 30/05/2022.
coNtrato Nº 20220164; origem: Pe 016/2022; contratante: fun-
do Municipal de saúde; contratada: N. r. Nogueira com. de Medicamen-
tos eireli; objeto: fornecimento de eletroeletrônicos para atendimento da 
sede Municipal de saúde, sob gestão da secretaria Municipal de saúde da 
Prefeitura Municipal de Breves/Pa. valor total: r$ 500.055,00; vigência: 
30/05/2022 a 25/05/2023;assinatura: 30/05/2022.
coNtrato Nº 20220165; origem: Pe 015/2022; contratante: fundo 
Municipal de educação de Breves; contratada: sMP construções, comercio 
e serviços eireli; objeto: contratação de empresa fornecedora de mate-
rial de higiene e limpeza destinados ao consumo e manutenção das ativi-
dades das creches do Município de Breves/Pa, sob gestão da secretaria 
Municipal de educação. valor total: r$ 2.664,00; vigência: 06/06/2022 a 
27/05/2023; assinatura: 06/06/2022.
coNtrato Nº 20220166; origem: Pe 015/2022; contratante: fundo 
Municipal de educação de Breves; contratada: J caldas rebelo; objeto: con-
tratação de empresa fornecedora de material de higiene e limpeza destina-
dos ao consumo e manutenção das atividades das creches do Município de 
Breves/Pa, sob gestão da secretaria Municipal de educação. valor total: r$ 
419.287,50; vigência: 06/06/2022 a 27/05/2023; assinatura: 06/06/2022.
coNtrato Nº 20220167; origem: Pe 015/2022; contratante: fundo 
Municipal de educação de Breves; contratada: f cavalcante Gouveia eire-
le;objeto: contratação de empresa fornecedora de material de higiene e 
limpeza destinados ao consumo e manutenção das atividades das creches 
do Município de Breves/Pa, sob gestão da secretaria Municipal de edu-
cação. valor total: r$ 99.350,00; vigência: 06/06/2022 a 27/05/2023; 
assinatura: 06/06/2022.

Protocolo: 811275

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo Fracassada. PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 
024/2022-PMc. objeto: registro de Preços Para eventual contratação de 
empresa especializada Para Prestação de serviços de Hotelaria, de Modo 
a atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de cametá/secretaria 
Municipal de assistência social/secretaria Municipal de educação e secre-
taria Municipal de Saúde, de Acordo Com Especificações Contidas Neste 
termo referência, resultado: fracassado. victor correa cassiano. Pre-
feito Municipal de cametá.
eXtrato de terMo aditiVo. espécie: 1º termo aditivo ao con-
trato administrativo Nº 042/2021 objeto do contrato: locação de 
imóvel Para funcionamento do centro de atenção Psicossocial (capsii). 
contratado:José francisco de Jesus Pantoja Pereira, cPf: 069.115.872-
04. objeto do termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência deste 
instrumento pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em 20.04.2022 e 
finalizando 19.04.2023 -  Ordenador: Klenard Attilio Ranieri.
eXtratos de coNtratos. PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 016/2022-PMc. 
objeto: registro de Preço Para futura e eventual aquisição de conjuntos 
Motobombas submersas Para o serviço autônomo de água e esgoto de 
cametá - saae. fundamento legal: lei federal Nº 8.666/93.
contrato Nº 1.016/2022-Pmc/saae. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá/serviço autônomo de água e esgoto. cnpj Nº 05.845.227/0001-
51. contratada: J. c. P. Prado comercio eireli, cNPJ nº 21.254.778/0001-
05, valor total r$ 456.223,94. vigência: 07/06/2022 a 08/06/2023. orde-
nador: rui Guilherme Mendes ferreira.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 020/2022-PMc. objeto: registro de 
Preços Para futura e eventual aquisição de Material de limpeza e Higie-
ne. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. coNtrato Nº 1.Pe.020/
2022-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. cNPJ nº 
05.105.283/0001-50. contratada: correa serviços combinados eireli, cNPJ 
nº 11.876.591/0001-81, valor total r$ 28.944,39. vigência: 03/06/2022 a 
02/06/2023. ordenador: victor correa cassiano. coNtrato Nº 2.Pe.020/
2022-PMc/semecd. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/se-

cretaria Municipal de educação/fundo Municipal de educação, cNPJ Nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. ens. fund. val. Magist. fundeb 
cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: correa serviços com-
binados eireli, cNPJ nº 11.876.591/0001-81, valor total r$ 59.051,01. vi-
gência: 03/06/2022 a 02/06/2023. ordenador: enio de carvalho. coNtra-
to Nº 3.Pe.020/2022-PMc/sMs. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
metá/secretaria Municipal de saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. con-
tratada: correa serviços combinados eireli, cNPJ nº 11.876.591/0001-81, 
valor total r$ 46.410,99. vigência: 03/06/2022 a 02/06/2023. ordenador: 
Klenard attilio ranieri. coNtrato Nº 4.Pe.020/2022-PMc/seMas. contra-
tante: Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de assistência 
social. cNPJ nº 18.782.228/0001-46. contratada: correa serviços com-
binados eireli, cNPJ nº 11.876.591/0001-81, valor total r$ 29.145,01. 
vigência: 03/06/2022 a 02/06/2023. ordenador: elane Pinto cassiano. 
coNtrato Nº 5.Pe.020/2022-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá. cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratada: e. c. G. veiga, cNPJ 
nº 09.107.656/0001-82, valor total r$ 60.157,00. vigência: 03/06/2022 a 
02/06/2023. ordenador: victor correa cassiano. coNtrato Nº 6.Pe.020/
2022-PMc/semecd. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/se-
cretaria Municipal de educação/fundo Municipal de educação, cNPJ Nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. ens. fund. val. Magist. fundeb 
cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: e. c. G. veiga, cNPJ 
nº 09.107.656/0001-82, valor total r$ 211.603,52. vigência: 03/06/2022 
a 02/06/2023. ordenador: enio de carvalho. coNtrato Nº 7.Pe.020/
2022-PMc/sMs. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/secretaria 
Municipal de saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: e. c. G. 
veiga, cNPJ nº 09.107.656/0001-82, valor total r$ 115.018,55. vigência: 
03/06/2022 a 02/06/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. coNtrato 
Nº 8.Pe.020/2022-PMc/seMas. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
metá/secretaria Municipal de assistência social. cNPJ nº 18.782.228/0001-
46. contratada: e. c. G. veiga, cNPJ nº 09.107.656/0001-82, valor total 
r$ 68.689,90. vigência: 03/06/2022 a 02/06/2023. ordenador: elane 
Pinto cassiano.  coNtrato Nº 9.Pe.020/2022-PMc. contratante: Prefei-
tura Municipal de cametá. cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratada: e. 
l. W. Moia eireli, cNPJ nº 34.436.201/0001-58, valor total r$ 13.293,00. 
vigência: 03/06/2022 a 02/06/2023. ordenador: victor correa cassiano. 
coNtrato Nº 10.Pe.020/2022-PMc/semecd. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de cametá/secretaria Municipal de educação/fundo Municipal de 
educação, cNPJ Nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. ens. fund. 
val. Magist. fundeb cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: e. 
l. W. Moia eireli, cNPJ nº 34.436.201/0001-58, valor total r$ 90.502,78. 
vigência: 03/06/2022 a 02/06/2023. ordenador: enio de carvalho. coN-
trato Nº 11.Pe.020/2022-PMc/sMs. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá/secretaria Municipal de saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-
58. contratada: e. l. W. Moia eireli, cNPJ nº 34.436.201/0001-58, va-
lor total r$ 25.506,45. vigência: 03/06/2022 a 02/06/2023. ordena-
dor: Klenard attilio ranieri. coNtrato Nº 12.Pe.020/2022-PMc/seMas. 
contratante: Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de as-
sistência social. cNPJ nº 18.782.228/0001-46. contratada: e. l. W. Moia 
eireli, cNPJ nº 34.436.201/0001-58, valor total r$ 18.565,54. vigência: 
03/06/2022 a 02/06/2023. ordenador: elane Pinto cassiano.  coNtra-
to Nº 13.Pe.020/2022-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. 
cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratada: império atacadista de alimentos 
e serviços ltda, cNPJ nº 11.896.929/0001-67, valor total r$ 20.569,01. 
vigência: 03/06/2022 a 02/06/2023. ordenador: victor correa cassiano. 
coNtrato Nº 14.Pe.020/2022-PMc/semecd. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de cametá/secretaria Municipal de educação/fundo Municipal de edu-
cação, cNPJ Nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. ens. fund. val. 
Magist. fundeb cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: império 
atacadista de alimentos e serviços ltda, cNPJ nº 11.896.929/0001-67, va-
lor total r$ 36.628,56. vigência: 03/06/2022 a 02/06/2023. ordenador: 
enio de carvalho. coNtrato Nº 15.Pe.020/2022-PMc/sMs. contratan-
te: Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de saúde. cNPJ 
nº 11.311.333/0001-58. contratada: império atacadista de alimentos e 
serviços ltda, cNPJ nº 11.896.929/0001-67, valor total r$ 52.251,75. 
vigência: 03/06/2022 a 02/06/2023. ordenador: Klenard attilio ranie-
ri. coNtrato Nº 16.Pe.020/2022-PMc/seMas. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá/secretaria Municipal de assistência social. cNPJ nº 
18.782.228/0001-46. contratada: império atacadista de alimentos e ser-
viços ltda, cNPJ nº 11.896.929/0001-67, valor total r$ 17.432,74. vigên-
cia: 03/06/2022 a 02/06/2023. ordenador: elane Pinto cassiano.

Protocolo: 811276

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato. iNeXiGiBiLidade Nº 023-2022. contrato 
nº 1205001-2022. iNX. Nº 6/2022-023. contratante: Município de ca-
panema/Prefeitura Municipal. contratado: J. l. Pinheiro serviços Medicos 
ltda com cNPJ nº 45.683.605/0001-62. objeto: contratação de Pessoa 
Jurídica para serviços de consultas especializadas em ortopedia e trauma-
tologia, para atender a necessidade da secretaria Municipal de saúde. fun-
damento legal: art. 25, inciso ii, c/c com art. 13, inciso ii, da lei federal 
nº 8.666/93. vigência: 05 (cinco) meses. valor Global: r$ 88.000,00. data 
de assinatura: 18/04/2022.
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eXtrato de terMo aditiVo. termo aditivo ao contrato nº 
1310001-2021. convite nº 003-2021. termo aditivo ao contrato nº 
1310001-2021. convite nº 003-2021. objeto: supressão e acréscimo de 
valor, do contrato nº 1310001-2021-PMc, cujo objeto é a “execução de 
serviços de construção de uma Ponte sobre o rio ouricuri, na cidade de 
capanema”, diante da necessidade de alterações em serviços previstos e 
acréscimos de serviços não previstos anteriormente e essenciais ao pleno 
atendimento do objetivo pretendido. empresa: a. s. oliveira comércio e 
serviços eireli, cNPJ nº 33.977.343/0001-60. fund. legal: art. 57, §1º, 
inciso ii e art. 65º, § 1º da lei nº 8.666/93. assinatura: 28/03/2022. 
francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
eXtrato de aPostiLaMeNto. terceiro termo de apostilamento 
do contrato nº 2904002-2021. Pregão eletrônico nº 011/2021. ter-
ceiro termo de apostilamento do contrato nº 2904002-2021pregãoeletrô-
nico nº 011/2021. objeto: de preço do item191, constante no contrato nº 
2904002-2021, cujo o objeto é aquisição de material de consumo em geral 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema e duas 
Secretarias, com fim de reestabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro. 
empresa: fenix distribuidora continental ltda. cNPJ nº 38.707.957/0001-
45. fund. legal: art. nº 65, inciso ii alínea “d” da lei nº 8.666/93. assi-
natura: 18/05/2022. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022- PMc - srP. 
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
especializada prestar os serviços de locação de estrutura de palco, sonori-
zação, iluminação e montagem de estruturas, a fim de atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal capanema e suas secretarias Municipais. 
sessão Pública: 22/06/2022 às 09h, horário de Brasília. edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: cpl.ca-
panema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com. laise Martins 
leal - Pregoeira.

Protocolo: 811278

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 032/2022.
Processo licitatório nº 048/2022. objeto
a presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual e futura 
aquisição de 2.000 (dois mil) Kit de cestas básicas destinados a atender famílias 
em situação de vulnerabilidade social e emergencial, através do benefício even-
tual do Município de cumaru do Norte - Pa no exercício de 2022 a 2023, edital 
no endereço: www.portaldecompras publicas.com.br. abertura das Propostas: 
23/06/2022 às 09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  
licitacao@pmcn.pa.gov.br. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 811281

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaUa
aVisos de LicitaÇÃo - PreGÃo PreseNciaL Nº 009/2022 seMteJ
a secretaria Municipal de turismo, esporte e Juventude  de  conceição do 
araguaia - Pa, torna público que fará realizar no dia 23 do mês de  JUNHo 
de 2022 às 08:30 horas na sala de reunião da comissão Permanente de 
licitação - cPl, situada à tv. vereadora virgolina coelho, nº 1145, são luiz 
ii, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na forma Presencial , tipo 
Maior oferta , visando PerMissÃo Para a eXPloraÇÃo coMercial 
teMPoraria da área deNoMiNada “Boate”, QUe coMPreeNde a área 
dos eveNtos dUraNte a teMPorada de Praia e rÉveilloN, No MU-
NicÍPio de coNceiÇÃo do araGUaia - Pa. o edital deverá ser retirado 
junto à comissão Permanente de licitação das 08:00 as 14:00 horas de 
segunda à sexta-feira. ou pelo o site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br.
PreGÃo PreseNciaL  - Nº  005/2022 seGePLaN
a prefeitura Municipal de conceição do araguaia através da secretaria Mu-
nicipal de Gestão e Planejamento e por intermédio da comissão permanen-
te de licitação, torna público que fará realizar no dia 23 do mês de  JUNHo 
de 2022 às 13:00 horas na sala de reunião da comissão Permanente de 
licitação - cPl, situada à tv. vereadora virgolina coelho, nº 1145, são 
luiz ii, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na forma Presencial 
, tipo MeNor PreÇo, visando aQUisiÇÃo de Micro-ÔNiBUs adaPtado 
Para o MUNicÍPio de coNceiÇÃo do araGUaia - Pa coNforMe coN-
vÊNio Nº 05/2022, Processo:2022/366078-da fUNdaÇÃo  ParaPaZ, 
coNforMe esPecificaÇÕes MÍNiMas coNtidas Neste terMo e de-
Mais aNeXos. o edital deverá ser retirado junto à comissão Permanente 
de licitação das 08:00 as 14:00 horas de segunda à sexta-feira. ou pelo 
o site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br. conceição do araguaia-Pa, 08 
de junho de 2022. Heloisa Mendes sousa francisco. Presidente da cPl

Protocolo: 811283

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de oBras e deseNVoLViMeNto UrBa-
No de cUrioNÓPoLis
 eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20220113
oBJeto: 1º terMo aditivo Para acrÉsciMos QUaNtitativos e iteNs 
QUalitativos Novos ao coNtrato Nº 20220113, QUe trata da coN-
trataÇÃo de eMPresa Para PiNtUra dos PrÉdios PÚBlicos MUNici-
Pais de cUrioNóPolis – oriGeM: toMada de PreÇos Nº 03/2021 - coN-
tratada: caMPiNa eNGeNHaria eireli - valor do 1º terMo aditivo: 
r$126.832,10 (ceNto e viNte seis Mil oitoceNtos e triNta e dois 
reais e deZ ceNtavos) - data da assiNatUra: 24 de Maio de 2022.

Protocolo: 810880

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022. objeto: 
aquisição de equipamentos de climatização (centrais de ar), para serem 
utilizados nas escolas públicas do município de floresta do araguaia/Pa.
abertura no dia 22/06/2022 ás 08:15hs. edital na íntegra disponível nos 
endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.flo-
restadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da cPl no Prédio da 
PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98405 2640. divailton Moreira 
de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 811288

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o secretário Municipal de saúde de Goianésia do Pará, resolve publicar 
o resultado do PreGÃo eletroNico Nº Pe 16/2022-PMGP, homolo-
gado em 08/06/2022 o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no 
dia 16/05/2022, ao objeto: aquisição de equipamento (tomógrafo com-
putadorizado), destinado ao atendimento da rede municipal de saúde na 
realização de exames de diagnóstico de imagens conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, em fa-
vor da empresa: laBoratorio de PatoloGia cliNica Kos ltda, cNPJ: 
22.205.947/0001-71, valor total r$ 1.199.900,00. Joaquim Jacibergues 
Garcias Urbano, secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 811289
eXtrato de coNtrato
tomada de Preço Nº tP 01/2022-PMGP. objeto: contratação de em-
presa 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. contratante:  Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, 
cNPJ: 83.211.433/0001-13: contratada: B l de M caldas coM e servi-
Ços eireli, cNPJ: 14.041.528/0001-13, contrato nº 20220192, valor de 
r$ 3.252,100,89; data de assinatura: 08/06/2022.  francisco david leite 
rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 811291

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-aÇU
aViso de HoMoLoGaÇÃo. concorrência nº 001/2022. a Prefeitura 
Municipal de igarapé-açu, resolve homologar a concorrência nº 001/2022. 
objeto: contratação de empresa para realização de reforma, ampliação e 
reestruturação do terminal rodoviário de igarapé-açu, referente ao con-
vênio nº 71/2022 que entre si celebram a secretaria de estado de desen-
volvimento Urbano e obras Públicas e a Prefeitura Municipal de igarapé-a-
çu, em favor da empresa: PraXis - construtora, obras e serviços ltda, 
cNPJ nº 41.493.677/0001-96, no valor de r$ 9.092.274,70 (nove milhões 
e noventa e dois mil e duzentos e setenta e quatro reais e setenta centa-
vos); Normando Menezes de souza - Prefeito

Protocolo: 811293
..
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022-Pe.
Processo adMiNistratiVo Nº 054/2022.
objeto: aquisição de uma Pá carregadeira e um caminhão Basculante 
para atender às necessidades da secretaria Municipal de infraestrutura 
do Município de itaituba. tipo: Menor preço por item. data de abertura: 
22/06/2022, as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.portaldecompras-
publicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informa-
ções: dicoM, localizada na rod. transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao 
Ginásio Municipal de itaituba-Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 811298

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aviso de licitação: PreGao PreseNciaL Nº 016/2022/PMJ/srP/PP
a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados que 
realizará no dia 22/06/2022, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Presencial nº 016/2022/PMJ/srP/PP, tipo menor preço 
por item, objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de 
empresa especializada em locação de máquinas pesadas, para atendimen-
to da secretaria municipal de urbanização, transporte e limpeza urbana 
do município de Jacareacanga-Pa. o edital estará disponível nos sites do 
município, https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de 
licitações do tcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.
aviso de licitação: PreGao PreseNciaL Nº 017/2022/PMJ/srP/PP
a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados que 
realizará no dia 23/06/2022, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Presencial nº 017/2022/PMJ/srP/PP, tipo menor preço 
por item, objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na locação de camionete com carroceria de madei-
ra, para atendimento dos fundos, secretarias e Prefeitura de Jacareacan-
ga-Pa. o edital estará disponível nos sites do município, https://jacare-
acanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações do tcM-Pa e 
pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.
aviso de Licitação: PreGÃo PreseNciaL Nº 018/2022/PMJ/srP/PP
a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados que 
realizará no dia 24/06/2022, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Presencial nº 018/2022/PMJ/srP/PP, tipo menor pre-
ço por item, objeto: registro de preço para futura e eventual contrata-
ção de empresa especializada no fornecimento de material de construção, 
ferragens e outros para atender as necessidades dos fundos, secretarias 
e Prefeitura de Jacareacanga-Pa. o edital estará disponível nos sites do 
Município, https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de 
licitações do tcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com
aviso de Licitação: PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022/PMJ/srP/Pe
a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados que 
realizará no dia 22/06/2022, às 09:30h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão eletrônico nº 016/2022/PMJ/srP/Pe, tipo menor preço 
por item, objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos e maquinas pesadas, assistência de socorro mecânico, 
na frota municipal dos fundos, secretarias e Prefeitura de Jacareacanga-Pa. 
o edital estará disponível nos sites do Município, https://jacareacanga.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural 
de licitações do tcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com
aviso de Licitação: PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022/PMJ/srP/Pe
a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados que 
realizará no dia 23/06/2022, às 09:30h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão eletrônico nº 017/2022/PMJ/srP/Pe, tipo menor preço 
por lote, objeto: registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada no fornecimento de refeições prontas, tipo marmita 
e refeição comercial, para atender as necessidades dos fundos, secretarias 
e Prefeitura de Jacareacanga-Pa. o edital estará disponível nos sites do 
Município, https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do tcM-Pa e 
pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com
athos célio o. souza
Pregoeiro

Protocolo: 811300

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

extrato contrato n° 45/2022/FccM, Processo Nº 24.819/2021/2021-PMM, 
PP - srP n° 17/2021/cel/fccM -. objeto: impressão de livros, vence-
dora BreNo saNtos PoMPeU de MiraNda cNPJ: 28.238.083/0001-70, 
perfazendo um valor total de r$ 728.524,50. ass: 07/06/2022. vigência: 
31.12.2022. recurso próprio do contrato entre a fccM e a empresa vale. 
vanda régia américo Gomes- Presidente da fundação casa da cultura de 
Marabá.

Protocolo: 811303
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 281-2022/CPL, Beneficiário -  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), ata de reGistro de PreÇo Nº 282-2022/cPl, 
Beneficiário - 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). vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda 
do 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. 
Marabá 08/06/2022 - luciano lopes dias - secretaria Municipal de saúde 
- sMs - Portaria nº 307/2017-GP.

Protocolo: 811310
Primeiro termo aditivo de Prazo ao contrato Nº 300/2021-FMs/PMM. 
Processo administrativo n° 2.419/2021-PMM, inexigibilidade n° 002/2021-
PMM, objeto do contrato original: a prestação de serviços de laboratório 
para realização de exame clínico veterinário de leishmaniose visceral ca-
nina (lvc), por meio de ensaio imunoenzimático (elisa), (serviços contí-
nuos) pelo coNtratado, integrante da rede privada de serviços de saúde, 
conforme discriminado na Planilha de Programação de compra/Plano ope-
rativo. eMPresa: soroNo serviÇos de diaGNosticos laBoratoriais 
eireli, pessoa jurídica de direito privado interno, devidamente inscrita no 
cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n° 30.338.632/0001-20. objeto 
do aditivo: Prorrogar o prazo do contrato original Nº 300/2021-fMs/PMM, 
por mais 12 (doze) meses, ficando vigente a partir do dia 05/06/2022 até 
05/06/2023. data da assiNatUra: 03 de JUNHo de 2022. luciano lopes 
dias secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 811307
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL-seasP
eXtrato ao coNtrato Nº 302/2022/seasP, Processo administrativo nº 
4.994/2022-PMM, autuado na modalidade PreGÃo eletroNico Nº 024/2022-
cPl/PMM, ata de registro de Preço nº 176/2022/cPl, objeto: prestação de ser-
viços e materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de assistência social, Proteção e assuntos comunitários - seasPac e demais 
programas e projetos vinculados. empresa: K. l. servicos e seriGrafia 
ltda, inscrita no cNPJ sob nº 01.915.181/0001-49, valor: r$ 30.000,00 (trin-
ta mil reais), assinatura 07/06/2022. vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira 
lima, secretária Municipal de assistência social.
eXtrato ao coNtrato Nº 303/2022/seasP, Processo adminis-
trativo nº 4.994/2022-PMM, autuado na modalidade PreGÃo eletro-
Nico Nº 024/2022-cPl/PMM, ata de registro de Preço nº 176/2022/cPl, 
Objeto: prestação de serviços e materiais gráficos para atender as neces-
sidades da secretaria Municipal de assistência social, Proteção e assuntos 
comunitários - seasPac e demais programas e projetos vinculados. em-
presa: r. e. rocHa coMercio e serviÇos ltda, inscrita no cNPJ sob nº 
07.984.683/0001-08, valor: r$ 50.990,00 (cinquenta mil e novecentos e 
cinquenta reais), assinatura 07/06/2022. vigência: 31/12/2022. Nadjalú-
cia oliveira lima, secretária Municipal de assistência social.
eXtrato ao coNtrato Nº 305/2022/seasP, Processo adminis-
trativo nº 4.994/2022-PMM, autuado na modalidade PreGÃo eletro-
Nico Nº 024/2022-cPl/PMM, ata de registro de Preço nº 176/2022/cPl, 
Objeto: prestação de serviços e materiais gráficos para atender as neces-
sidades da secretaria Municipal de assistência social, Proteção e assuntos 
comunitários - seasPac e demais programas e projetos vinculados. em-
presa: r da s costa e MeNdoNÇa coMercio de tecidos ltda, inscrita 
no cNPJ sob nº 12.591.019/0001-39, valor: r$ 67.600,00 (sessenta e sete 
mil e seiscentos e reais), assinatura 07/06/2022. vigência: 31/12/2022. 
Nadjalúcia oliveira lima, secretária Municipal de assistência social.
eXtrato ao coNtrato Nº 304/2022/seasP, Processo adminis-
trativo nº 4.994/2022-PMM, autuado na modalidade PreGÃo eletro-
Nico Nº 024/2022-cPl/PMM, ata de registro de Preço nº 176/2022/cPl, 
Objeto: prestação de serviços e materiais gráficos para atender as neces-
sidades da secretaria Municipal de assistência social, Proteção e assuntos 
comunitários - seasPac e demais programas e projetos vinculados. em-
presa: HereNio dos saNtos coMÉrcio e iMPortaÇÃo ltda, inscrita 
no cNPJ sob nº 12.283.935/0001-01, valor: r$ 108.000,00 (cento e oito 
mil reais), assinatura 08/06/2022. vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oli-
veira lima, secretária Municipal de assistência social.
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eXtrato ao coNtrato Nº 307/2022/seasP, Processo adminis-
trativo nº 4.994/2022-PMM, autuado na modalidade PreGÃo ele-
troNico Nº 024/2022-cPl/PMM, ata de registro de Preço nº 176/2022/
CPL, Objeto: prestação de serviços e materiais gráficos para atender as 
necessidades da secretaria Municipal de assistência social, Proteção e 
assuntos comunitários - seasPac e demais programas e projetos vincu-
lados. empresa: rB coMUNicaÇÃo visUal eireli, inscrita no cNPJ sob 
nº 27.232.288/0001-86, valor: r$ 113.014,00 (cento e treze mil quatorze 
reais). vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira lima, secretária Munici-
pal de assistência social.

Protocolo: 811313
extrato do 3° termo aditivo de valor ao contrato n° 02/2020/FccM, 
Processo Nº 21931/2018/PMM, PP 001/2018/cel/fccM - locações 
de veículos vencedora  l&c serviÇos e locaÇÕes ltda - ePP, cNPJ: 
07.151.812/0001-87, perfazendo um valor total de r$ 313.320,00. ass: 
08/06/2022. recurso próprio da fccM. vanda régia américo Gomes- Pre-
sidente da fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 811304

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARAPANIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraPaNiM/Pa
eXtrato do 1º terMo aditiVo coNtratUaL ProrroGaÇÃo PraZo
Partes: Prefeitura Municipal de Marapanim/Pa e M v coNstrUÇÕes civis 
eireli, inscrita no cNPJ nº 04.391.110/0001-82. referente a tomada de 
Preço nº 02/2021, e com fundamento na lei nº. 8.666/93 resolvem cele-
brar o presente termo aditivo de Prazo para objeto: contratação de em-
presa especializada em construção de uma Quadra Poliesportiva coberta, 
localizada a av. atlântico com Passagem, s/n, no Município de Marapanim. 
extrato do 1º. termo aditivo de Prazo ao contrato N.º 20210128, com a 
empresa acima mencionada, correspondente a Prorrogação contratual de 
Prazo de 11 de abril de 2022 a 11 de agosto de 2022. assinaturas da Pror-
rogação contratual em: 11 de abril de 2022.
cleitoN aNdersoN ferreira dias
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 811314

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aVisos de LicitaÇÃo. toMada de PreÇo 001/2022-secretaria 
Municipal de assistência social. objeto: contratação de empresa de en-
genharia para construção do centro de convivência do idoso, localizado no 
município de Mojuí dos campos. disponibilidade do edital 27/06/2022no 
endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br. abertura: 27/06/2022 as 
9h30min, no endereço: rua estrada de rodagem s/nº - esperança - Mojuí 
dos campos, sala de reuniões da seMGa
toMada de PreÇo 002/2022-secretaria Municipal de assistência social. 
objeto: contratação de empresa de engenharia para construção do centro 
de convivência da criança e do adolescente, localizado no município de Mojuí 
dos campos/Pa. disponibilidade do edital 28/06/2022no endereço www.mo-
juidoscampos.pa.gov.br. abertura das propostas: 28/06/2022 as 9h30min, no 
endereço: rua estrada de rodagem - s/nº - esperança - Mojuí dos campos, 
sala de reuniões da seMGa. Brian lima dos santos - Presidente da cPl

Protocolo: 811380

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia - Nº 3/2022-001-PMNi
a Prefeitura Municipal de Nova ipixuna estado do Pará, torna público a 
sUsPeNsÃo do processo licitatório de nº 3/2022-001-PMNi, Processo ad-
ministrativo cPl/PMNi Nº 017/2022, na modalidade concorrência do tipo 
menor valor global, forma de execução indireta, por meio de empreita-
da global, cujo objeto refere-se à coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGe-
NHaria Para eXecUaÇÃo de serviÇos de reforMa e aMPliaÇÃo do 
HosPital MUNiciPal de Nova iPiXUNa, com abertura prevista para o 
dia 13/06/2022 às 08h00m. o edital e seus anexos serão reavaliados em 
consequência de que a planilha orçamentária sofrerá modificação em razão 
de erros em seus itens.  Maiores informações poderão ser obtidas no sitio 
eletrônico cpl.pmni@gmail.com, e/ou na sala da comissão de licitação, na 
rUa aNtÔNio Marrocos, N° 01, Bairro: felicidade, a partir da pu-
blicação deste aviso, no horário de expediente. Nova iPiXUNa - Pa, 08 de 
junho de 2022. Maria da GraÇa Medeiros Matos - Prefeita Municipal.

Protocolo: 811320

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
toMada de PreÇos - N° 2/2022-001-PMNi
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUaÇÃo 
de serviÇos de reforMa e aMPliaÇÃo do HosPital MUNiciPal de 
Nova iPiXUNa. vencedor: coNstrUfort - coNstrUtora forte ltda - 
cNPJ N° 05.395.632/0001-15, com o valor total global de r$ 672.283,93 
(seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa 
e três centavos). Maria da GraÇa Medeiros Matos. 07 de junho de 
2022. Nova ipixuna - Pa, 08 de junho de 2022. fraNQUissUel GoMes 
reis - Pregoeiro. comissão de licitação.

Protocolo: 811317
eXtrato de coNtrato
toMada de PreÇos - N° 2/2022-001-PMNi
oBJeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUaÇÃo 
de serviÇos de reforMa e aMPliaÇÃo do HosPital MUNiciPal de 
Nova iPiXUNa. coNtrato Nº: 20220634 coNtrataNte: PrefeitUra 
MUNiciPal de Nova iPiXUNa. coNtratada(o): coNstrUfort - coNs-
trUtora forte ltda. valor total: r$ 672.283,93 (seiscentos e seten-
ta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos. 
viGÊNcia: 08 de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022. data da 
assiNatUra: 08 de junho de 2022. Nova ipixuna - Pa, 08 de junho de 
2022. fraNQUissUel GoMes reis - Pregoeiro. comissão de licitação.

Protocolo: 811322
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde
PriMeiro terMo de aditiVo de coNtrato Nº: 20220086
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 001/2021
coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal de saÚde
coNtratada(o).....: Goiás coMercio de ProdUtos farMacÊUticos eireli
cNPJ: 10.495.738/0001-20
oBJeto: aquisição de medicamentos, material técnico hospitalar e insumos, 
para atender as necessidades do fundo Municipal de saúde de Pacajá-Pa.
valor total...: o valor do termo aditivo do contrato r$ 81.964,41 (oitenta 
e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos).
fUNdaMeNtaÇÃo: art. 65, ii, b e § 1º da lei nº 8.666/93.
viGÊNcia: 07 de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
cleide ferreira cHaves
Pregoeira

Protocolo: 811323
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
retiFicaÇÃo. Na publicação do resultado de julgamento da toma-
da 006/2022, circulado no d.o.U dia 26/05/2022 dia pág 289 e no doe/
PA em 26/05/2022 PAG 111, resolve Retificar no seguinte aspecto: oNde 
se LÊ: objetivando construção de empresa para realizar a adequação de 
estradas vicinais no Município de Placas/Pa. Leia-se: objetivando con-
tratação de empresa para realizar a adequação de estradas vicinais no 
Município de Placas/Pa. leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal
Na publicação do termo de adjudicação e homologação da tomada 
de preço Nº 006/2022, circulado no d.o.U dia 06/06/2022 dia pág 315 
e no DOE/PA em 06/06/2022 PAG 134, resolve Retificar no seguinte aspec-
to: oNde se LÊ: tendo como objeto construção de empresa para realizar 
a adequação de estradas vicinais no Município de Placas/Pa. Leia-se: 
tendo como objeto contratação de empresa para realizar a adequação de 
estradas vicinais no Município de Placas/Pa. leila r Possimoser - Prefeita
Na publicação do extrato do 1° termo aditivo ref. ao contrato 20220062, 
circulado no d.o.U dia 30/05/2022 dia pág 313 e no doe/Pa em 
30/05/2022 pag 143, resolve retificar no seguinte aspecto: oNde se 
LÊ: o valor contratual total passará ser de r$ 301.923,98 (trezentos e um 
mil novecentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) Leia-se: 
o valor contratual total passará ser de r$ 311.923,98 (trezentos e onze 
mil novecentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos). ana Patricia 
Galucio de sousa - sec. de educação
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº: 20220167; origem: to-
mada de Preços 006/2022 contratante: Prefeitura Municipal de Pla-
cas, cnpj: 01.611.858/0001-55. contratada (o)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 cinquenta e nove mil, setenta re-
ais e sessenta centavos) vigência: 08 de Junho de 2022 a 08 de Junho de 
2023; data da assinatura: 08 de Junho de 2022.
eXtrato de terMos aditiVos. esPÉcie: 2º termo aditivo ao 
contrato nº 20220060. contratante: fundo Municipal de educação cnpj 
28.558.407/0001-58 contratado: v s serviços de locações eireli, cnpj 
36.908.164/0001-69. objeto do contrato: contratação de Prestação de ser-
viço de transporte escolar dos alunos da rede Publica de ensino do Município 
alteração: aumento de quantidade do contrato original, nos termos do art. 
65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá um 
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acréscimo de r$ 74.435,76 (setenta e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco 
reais e setenta e seis centavos) devido ao aumento na quantidade, portanto 
o valor do contrato que era de r$ 769.052,26 (setecentos e sessenta e nove 
mil cinqüentas e dois e dois reais vinte e seis centavos) passara a ser de r$ 
843.488,02 (oitocentos e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e oito 
reais e dois centavos). data da assinatura: 16 de maio de 2022.
esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20220061. contratante: 
fundo de Manut. e desenv. do ensino da educ. Básica cnpj 28.558.407/0001-
58 contratado: v s serviços de locações eireli, cnpj 36.908.164/0001-69. 
objeto do contrato: contratação de Prestação de serviço de transporte es-
colar dos alunos da rede Publica de ensino do Município alteração: aumento 
de quantidade do contrato original, nos termos do art. 65, inciso i e §1 da lei 
8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá um acréscimo de r$ 69.955,85 
(sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco 
centavos) devido ao aumento na quantidade, portanto o valor do contrato que 
era de r$ 671.803,58 (seiscentos e setenta e um mil oitocentos e três reais 
e cinquenta e oito centavos) passara a ser de r$ 741.759,43 (setecentos e 
quarenta e um mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três cen-
tavos). data da assinatura: 16 de maio de 2022.
esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20220062. contratante: 
fundo Municipal de educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratado: l G leon 
Junior eireli cnpj 30.542.332/0001-69. objeto do contrato: contratação de 
Prestação de serviço de transporte escolar dos alunos da rede Publica de 
ensino do Município. alteração: aumento de quantidade do contrato original, 
nos termos do art. 65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contra-
tual sofrerá um acréscimo de r$ 14.545,85 (quatorze mil quinhentos e qua-
renta e cinco e oitenta e cinco centavos) devido ao aumento na quantidade, 
portanto o valor do contrato que era de r$ 311.923,98 (trezentos e onze mil 
novecentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) passara a ser de r$ 
326.469,83 (trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais 
oitenta e três centavos)data da assinatura: 16 de maio de 2022.
esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20220063. contratante: 
fundo de Manut. e desenv. do ensino da educ. Básica cnpj 28.558.407/0001-
58 contratado: l G leon Junior eireli cnpj 30.542.332/0001-69. objeto 
do contrato: contratação de Prestação de serviço de transporte escolar 
dos alunos da rede Publica de ensino do Município alteração: aumento 
de quantidade do contrato original, nos termos do art. 65, inciso i e §1 
da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá um acréscimo de 
r$59.349,40(cinquenta e nove mil trezentos e quarenta e nove reais e 
quarenta centavos) devido ao aumento na quantidade, portanto o valor 
do contrato que era de r$ 614.443,37 (seiscentos e quatorze mil quatro-
centos e quarenta três reais e trinta e sete centavos) passara a ser de r$ 
673.792,77(seiscentos e setenta e três mil setecentos e noventa e dois 
reais e setenta e sete centavos). data da assinatura: 16 de maio de 2022. 
ana Patricia Galucio de sousa - sec. de educação.

Protocolo: 811324

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 20220225. origem:carona 
Nº a/2022-310306. contratante: Prefeitura Municipal de Prainha. contra-
tada: costa & Paes ltda, cNPJ: 08.602.474/0001-15. objeto:Prestação de 
serviço de Publicações de extratos de editais, contratos, Homologações e 
Outros que se fizerem necessários nas Imprensas Oficiais e Jornais de Gran-
de circulação Na região, através da adesão a ata de registro de Preços 
Nº 9/2021-038, referente ao Pregão eletronico Para registro de Preço nº 
038/2021, Para atender as Necessidades da Prefeitura, fundos e secreta-
rias Municipais de Prainha/Pa. valor total:r$ 279.200,00 (duzentos e setenta 
e nove mil e duzentos reais). vigência: 23/05/2022 a 23/05/2023. assina-
tura:23/05/2022; coNtrato Nº 20220226. origem: carona Nº a/2022-
310306. contratante:Prefeitura Municipal de Prainha/fundo Municipal de 
educação. contratada:costa & Paes ltda, cNPJ: 08.602.474/0001-15. valor 
total:r$ 174.500,00 (cento e setenta e quatro mil e quinhentos reais). vi-
gência: 23/05/2022 a 23/05/2023. assinatura:23/05/2022; coNtrato Nº 
20220227. origem: carona Nº a/2022-310306. contratante:fundo Munici-
pal de saúde. contratada:costa & Paes ltda, cNPJ: 08.602.474/0001-15. 
valor total:r$ 139.600,00 (cento e trinta e nove mil e seiscentos reais). vi-
gência: 23/05/2022 a 23/05/2023. assinatura:23/05/2022; coNtrato Nº 
20220228. origem: carona Nº a/2022-310306. contratante:fundo Municipal 
de assistencia social. contratada:costa & Paes ltda, cNPJ: 08.602.474/0001-
15. valor total:r$ 104.700,00 (cento e quatro mil e setecentos reais). vigên-
cia: 23/05/2022 a 23/05/2023. assinatura:23/05/2022

Protocolo: 811326

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
aViso de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de Quatipuru, torna público 
que realizará licitação na modalidade toMada de PreÇo Nº 2/2022-005. 
tem como objeto: contratação de empresa de engenharia Para recuperação 
asfáltica de vias Urbanas - 23.347,15 M² - etapa 2, Na sede do Município e 
no distrito de Boa vista, No Município de Quatipuru. conforme Processo nº 
2022/200579 - convênio Nº 74/2022, celebrado com secretaria de estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - sedoP.  data da abertura: 24 
de junho de 2022. Hora da abertura: 10h00mm. local da abertura da sessão 
Pública: sala de reunião ranulfo teixeira cavalcante localizada no prédio da 
Prefeitura Municipal de Quatipuru - rua cônego siqueira Mendes, s/n. - Bairro 
centro - cidade Quatipuru - Pará, ceP - 68.709-000. edital disponível nos 
sites: https://quatipuru.pa.gov.br/categoria/licitacoes/,  www.tcm.pa.gov.br , 
e-mail: cplpmq@gmail.com e na sede da Prefeitura Municipal, endereço: rua 
cônego siqueira Mendes, s/n. -  Quatipuru - Pará, ceP - 68.709-000. Maria 
ruth c. Pereira - Presidente cPl/PMQ

Protocolo: 811329

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de terMo aditiVo. esPÉcie: 1º termo aditivo ao con-
trato nº 2021.034.00-seMsa-Pe-srP. fundamento legal: lnciso ll do 
art. 57, da lei federal no 8.666/93. Partes:secretaria Municipal de saúde  
e a.P. feyh serviços funeraria eireli - epp, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
34.936.907/0001-89. objeto:  contratação de empresa especializada na 
Prestação dde serviços funerarios, translado de corpo, Urnas funeraria, 
Para atender as Necessidades da secretaria Municipal de saúde de ruró-
polis. vigência: 12 (doze) Meses inicio 02/06/2022 e termino 02/06/2023. 
celebrado: 02 de Junho de 2022. signatários: francisca soares schommer, 
secretaria Municipal e andreia Nonata Piotrovski feyh, representante le-
gal da empresa.

Protocolo: 811331

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO ARARI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta crUZ do arari-Pa
resULtado LicitaÇÃo
toMada de PreÇo Nº 2/2022-001
a Prefeitura Municipal de santa cruz do arari-Pa através da comissão Per-
manente de licitações, torna público o resultado de julgamento da licita-
ção tomada de Preços nº 2/2022-001, tipo menor preço, que tem por obje-
to a contratação de empresa especializada de engenharia para a execução 
dos serviços de reforma do ginásio municipal, com recursos garantidos 
através do convênio nº 43/2022, processo nº 2021/688864, firmado com 
a secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - se-
DOP, de acordo com memorial descritivo e especificações técnicas; planilha 
orçamentária sintética e analítica; memória de cálculo de quantitativos; 
cronograma físico-financeiro; quadro de composição do empreendimen-
to (QCI); composição do BDI (bonificação e despesas indiretas) e peças 
gráficas. Empresa habilitada: MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 
26.916.786/0001-85. valor: r$ 1.522.249,31 (um milhão quinhentos e 
vinte e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos).
adriane oliveira dos santos
Presidente da cPl
eXtrato de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
toMada de PreÇo N° 2/2022-001
o Prefeito Municipal de santa cruz do arari - Pa, considerando o resultado 
que consta na ata final de Julgamento, realizada no dia 03 de junho de 
2022, procedida pela comissão Permanente de licitação e a manifestação 
da Procuradoria Geral, homologa o resultado da licitação, para a empresa 
Mais Brasil coNstrUtora eireli, cNPJ: 26.916.786/0001-85. valor: 
r$ 1.522.249,31 (um milhão quinhentos e vinte e dois mil duzentos e 
quarenta e nove reais e trinta e um centavos).
santa cruz do arari-Pa 07 de junho de 2022
NicolaU eUrÍPedes BeltrÃo PaMPloNa
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 811333
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 012/2022
objeto: reGistro de PreÇos Para coNtrataÇÃo de eMPresa esPe-
cialiZada Para PrestaÇÃo de serviÇos de locaÇÃo de veÍcUlos 
Pesados e MaQUiNas, coM coNdUtor, QUiloMetraGeM livre e seM 
forNeciMeNto de coMBUstÍvel, a fiM de ateNder as Necessidades 
da PrefeitUra MUNiciPal de saNta iZaBel do Pará; eMPresas HoMo-
loGadas: aUto 4X4 serviÇo e coMÉrcio de PeÇas aUtoMotivas ltda, 
inscrita no cNPJ nº 12.965.774/0001-36; valor Global: r$ 1.534.000,00 (um 
milhão, quinhentos e trinta e quatro mil reais); terra lUZ coNstrUÇÕes e 
servios ltda, inscrita no cNPJ nº 14.045.720/0001-88, valor Global Homo-
logado: r$ 7.167.000,00 (sete milhões, cento e sessenta e sete mil reais); 
data da Homologação: 07/06/2022;
eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 006/2022
objeto: reGistro de PreÇos Para coNtrataÇÃo de eMPresa esPecia-
liZada Para PrestaÇÃo de serviÇos de locaÇÃo de veÍcUlos Pesa-
dos e MaQUiNas, coM coNdUtor, QUiloMetraGeM livre e seM forNe-
ciMeNto de coMBUstÍvel, a fiM de ateNder as Necessidades da Pre-
feitUra MUNiciPal de saNta iZaBel do Pará; eMPresas reGistradas: 
aUto 4X4 serviÇo e coMÉrcio de PeÇas aUtoMotivas ltda, inscrita no 
cNPJ nº 12.965.774/0001-36; valor total registrado: r$ 1.534.000,00 (um 
milhão, quinhentos e trinta e quatro mil reais); terra lUZ coNstrUÇÕes 
e servios ltda, inscrita no cNPJ nº 14.045.720/0001-88, valor total re-
gistrado: r$ 7.167.000,00 (sete milhões, cento e sessenta e sete mil reais); 
data da ata: 08/06/2022; órgão Gerenciador: secretaria integrada de infra-
estrutura, obras, Urbanismos e serviços Públicos.
rosiNaldo ferreira de freitas
Pregoeiro cPl/PMsiP

Protocolo: 811018

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA LUZIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta LUZia do ParÁ
terMo de HoMoLoGaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 5/2022. Por este 
termo homologo a licitação na modalidade tomada de Preço nº 05/2022, cujo 
processo foi vencedor a empresa: coNstrUtora Norte alfa eireli, cNPJ: 
17.199.057/0001-64. conforme Parecer constante em ata da comissão 
Permanente de licitação, designada pela Portarias n. º 18/2022, de 16 
de março2022. robson roberto da silva - secretário Municipal de educação
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 0606001/2022. toMa-
da de PreÇo Nº 5/2022. contratante: Prefeitura Municipal de san-
ta luzia do Pará. contratado: construtora Norte alfa eireli cNPJ nº 
17.199.057/0001-64. objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa especializada 
Para o serviço de conclusão de creche/Pré-escola 001 - escola infantil - 
tipo B 110v. validade: o presente contrato é de 180 (dias). valor total do 
contrato: r$ 598.699,52 (quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e 
noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos). ana carolina Barbosa 
costa - Presidente da cPl.
eXtratos de reGistros de PreÇos. PreGÃo eLetrÔNico Nº 12/2022. ata 
de registro de Preços nº 16/2022 - Pregão eletrônico srP nº 12/2022. vi-
gência: 12 meses, a contar da data da assinatura. objeto contratação de 
empresa Para a aquisição de Utensílios de copa e cozinha, Para atender as 
demandas da Prefeitura e demais secretarias/fundos Municipais de santa 
luzia do Pará, para atendimento por um período de 12 (doze) meses. con-
tratado: ac silva comercio de Generos eireli cNPJ nº 39.326.153/0001-69. 
valor total: r$2.659.489,70 (dois milhões seiscentos e cinquenta e nove mil 
quatrocentos e oitenta e nove reais e senta centavos). a ata está disponível 
na Prefeitura Municipal de santa luzia do Pará, na c.P.l.
reGistro de PreÇos Nº 17/2022 - Pregão eletrônico srP nº 
12/2022. vigência: 12 meses, a contar da data da assinatura. objeto 
contratação de empresa Para a aquisição de Utensílios de copa e co-
zinha, Para atender as demandas da Prefeitura e demais secretarias/
fundos Municipais de santa luzia do Pará, para atendimento por um 
período de 12 (doze) meses. contratado: lottus comercio de Mercado-
rias eireli nº 26.658.489/0001-87. valor total: r$ 2.235.328,60 (dois 
milhões duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e vinte e oito reais e 
sessenta centavos). a ata está disponível na Prefeitura Municipal de 
santa luzia do Pará, na c.P.l. edielma ramos canto - Pregoeira

Protocolo: 811334
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtrato de ratiFicaÇÃo. iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-00004. 
o ordenador de despesas da(o) Prefeitura Municipal de santa Maria do 
Pará,no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica 
Municipal, e de acordo com o que determina o art.26 da lei nº 8.666/93, 
e considerando o que consta do processo administrativo que trata da con-
tratação da empresa Proec servicos de engenharia eireli, vem ratificar 
a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida 
empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. 
alcir costa da silva - Prefeito municipal
eXtratos de coNtratos. contrato nº 20220096. inexigibilidade 
nº 6/2022-00003. objeto: contratação de serviços médicos na especia-
lidade: cardiologista, visando atender as necessidades da secretaria Muni-
cipal de saúde do município. contratante: fundo Municipal de saúde. con-
tratada: Jose de Moraes filho, cPf 071.630.002-30. valor: r$ 58.597,44 
(cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e 
quatro centavos). vigência: 19/01/2022 a 31/12/2022.
coNtrato Nº 20220097. inexigibilidade nº 6/2022-00003. objeto: 
contratação de serviços médicos na especialidade: clínico geral, visando aten-
der as necessidades da secretaria Municipal de saúde do município. contra-
tante: fundo Municipal de saúde. contratada: clara luiza da silva e silva, 
cPf 071.630.002-30. valor: r$ 76.901,52 (setenta e seis mil, novecentos e 
um reais e cinquenta e dois centavos). vigência: 19/01/2022 a 31/12/2022.
coNtrato Nº 20220098. inexigibilidade nº 6/2022-00003. objeto: 
contratação de serviços médicos na especialidade: clínico geral, visando aten-
der as necessidades da secretaria Municipal de saúde do município.contratante: 
fundo Municipal de saúde. contratada: Haissa ramilly dos santos favacho, cPf 
023.677.842-05. valor: r$ 174.013,68 (cento e setenta e quatro mil, treze reais 
e sessenta e oito centavos). vigência: 19/01/2022 a 31/12/2022.
coNtrato Nº 20220099. inexigibilidade nº 6/2022-00003. objeto: 
contratação de serviços médicos na especialidade: clínico geral, visando aten-
der as necessidades da secretaria Municipal de saúde do município. con-
tratante: fundo Municipal de saúde. contratada: Nicole Guedes Barros, cPf 
020.598.672 -23. valor: r$ 117.721,20 (cento e dezessete mil, setecentos 
e vinte e um reais e vinte centavos). vigência: 19/01/2022 a 31/12/2022.
coNtrato Nº 20220100. inexigibilidade nº 6/2022-00003. objeto: 
contratação de serviços médicos na especialidade: dermatologista, visando 
atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde do município. contra-
tante: fundo Municipal de saúde. contratada: carmem Glória Palheta Godinho, 
cPf 597.263.342-68. valor: r$ 75.432,60 (setenta e cinco mil, quatrocentos e 
trinta e dois reais e sessenta centavos). vigência: 19/01/2022 a 31/12/2022.
coNtrato Nº 20220101. inexigibilidade nº 6/2022-00003. objeto: 
contratação de serviços médicos na especialidade: ortopedista, visando aten-
der as necessidades da secretaria Municipal de saúde do município contra-
tante: fundo Municipal de saúde. contratada: luis rodrigo Pontes cidrão, 
cPf 712.278.732 -04. valor: r$ 97.940,40 (noventa e sete mil, novecentos 
e quarenta reais e quarenta centavos). vigência: 19/01/2022 a 31/12/2022.
coNtrato Nº 20220102. inexigibilidade nº 6/2022-00003. objeto: 
contratação de serviços médicos na especialidade: psiquiatra, visando atender 
as necessidades da secretaria Municipal de saúde do município. contratante: 
fundo Municipal de saúde. contratada: laudomiro soares de amorim Junior, cPf 
327.270.202-44. valor: r$ 80.765,88 (oitenta mil, setecentos e sessenta e cinco 
reais e oitenta e oito centavos). vigência: 19/01/2022 a 31/12/2022.
coNtrato nº 20220103. inexigibilidade nº 6/2022-00003. obje-
to: Contratação de serviços médicos na especialidade: ultrassonografista, 
visando atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde do mu-
nicípio. contratante: fundo Municipal de saúde. contratada: João Paulo 
de oliveira Barbosa, cPf 517.390.032-68. valor: r$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais).vigência: 19/01/2022 a 31/12/2022
coNtrato Nº 20220104. inexigibilidade nº 6/2022-00003. objeto: 
contratação de serviços médicos na especialidade: clínico geral, visando aten-
der as necessidades da secretaria Municipal de saúde do município. con-
tratante: fundo Municipal de saúde. contratada: thayna silva cotrim, cPf 
050.454.193-58. valor: r$ 117.721,20 (cento e dezessete mil, setecentos 
e vinte e um reais e vinte centavos). vigência: 19/01/2022 a 31/12/2022.
coNtrato Nº 20220087. inexigibilidade nº 6/2022-00004. ob-
jeto: contratação de empresa para prestação de serviços em assessoria 
técnica na elaboração de projetos básicos, arquitetônico e engenharia, 
elaboração de planilhas orçamentárias, memorias de cálculo e descritivos 
e acompanhamento e fiscalização de obras e serviços de engenharia, vi-
sando atender as necessidades da prefeitura municipal de santa Maria do 
Pará. contratante: Prefeitura Municipal. contratada: Proec servicos de en-
genharia eireli, cpnj 40.154.020/0001-31. valor: r$ 48.000,00 (quarenta 
e oito mil reais). vigência: 11/01/2022 a 31/12/2022.
coNtrato Nº 20220133. registro de Preços originário de pregão 
eletrônico nº 021/2022. objeto: contratação de empresa para pres-
tação de serviços de transporte escolar terrestre objetivando atender as 
necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas públicas 
de ensino (estadual e municipal), objetivando atender as necessidades do 
fundo de desenvolvimento da educação Básica - fundeb do município de 
santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundeb. contratada: M e e cristo 
rei transporte, cpnj 22.953.097/0001-90. valor: r$ 67.308,00(sessenta 
e sete mil, trezentos e oito reais). vigência: 06/05/2022 a 30/11/2022
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coNtrato Nº 20220134. registro de Preços originário de pregão 
eletrônico nº 021/2022. objeto: contratação de empresa para pres-
tação de serviços de transporte escolar terrestre objetivando atender as 
necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas públicas 
de ensino (estadual e municipal), objetivando atender as necessidades 
da secretaria Municipal de educação do município. contratante: fundo 
Municipal de educação. contratada: M e e cristo rei transporte, cpnj 
22.953.097/0001-90. valor: r$ 157.052,00(cento e cinquenta e sete mil, 
cinquenta e dois reais). vigência: 06/05/2022 a 30/11/2022.
coNtrato Nº 20220135. registro de Preços originário de pregão 
eletrônico nº 021/2022. objeto: contratação de empresa para pres-
tação de serviços de transporte escolar terrestre objetivando atender as 
necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas públicas 
de ensino (estadual e municipal), objetivando atender as necessidades do 
fundo de desenvolvimento da educação Básica - fundeb do município de 
santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundeb. contratada: transporte Mi-
rante do trevo eireli, cpnj 37.846.419/0001-79. valor: r$ 258.870,00(du-
zentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta reais).
vigência: 06/05/2022 a 30/11/2022.
coNtrato Nº 20220136. registro de Preços originário de pregão 
eletrônico nº 021/2022. objeto: contratação de empresa para pres-
tação de serviços de transporte escolar terrestre objetivando atender as 
necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas públicas 
de ensino (estadual e municipal), objetivando atender as necessidades da 
secretaria municipal de educação do município. contratante: fundo Mu-
nicipal de educação. contratada: transporte Mirante do trevo eireli, cpnj 
37.846.419/0001-79. valor: r$ 604.030,00(seiscentos e quatro mil, trinta 
reais). vigência: 06/05/2022 a 30/11/2022.
coNtrato Nº 20220140. registro de Preços originário de pregão 
eletrônico nº 011/2022. objeto: aquisição de medicamentos controla-
dos, objetivando atender as necessidades do fundo Municipal de saúde do 
município. contratante: fundo Municipal de saúde. contratada: Paramed 
distribuidora de Medicamentos ltda, cpnj 16.647.278/0001-95. valor: r$ 
92.477,40 (noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e qua-
renta centavos). vigência: 12/05/2022 a 31/12/2022.
coNtrato Nº 20220141. registro de Preços originário de pregão 
eletrônico nº 011/2022. objeto: aquisição de medicamentos controlados, 
objetivando atender as necessidades do fundo Municipal de saúde do municí-
pio. contratante: fundo Municipal de saúde. contratada: P G lima com eire-
li, cpnj 23.493.764/0001-61. valor: r$ 18.822,50 (dezoito mil, oitocentos e 
vinte e dois reais e cinquenta centavos). vigência: 12/05/2022 a 31/12/2022.
coNtrato Nº 20220106. dispensa de Licitação nº 7/2022-00008. 
objeto: locação de imóvel para secretaria Municipal de saúde - seMUs, 
objetivando atender as necessidades do fundo Municipal de saúde do 
município. contratante: fundo Municipal de saúde. contratada: francis-
co agostinho lopes de lima, cPf 048.506.102-34. valor: r$ 33.050,82 
(trinta e três mil, cinquenta reais e oitenta e dois centavos). vigência: 
21/01/2022 a 31/12/2022.
coNtrato Nº 20220115. dispensa de Licitação nº 7/2022-00009. 
Objeto: locação de imóvel para fins não residenciais para o funcionamen-
to do instituto brasileiro de geografia e estatística - IBGE no município 
de santa Maria do Pará/Pa. contratante: Prefeitura Municipal. contrata-
da: francimar sales Goleniesky, cPf 165.599.322-49. valor: r$ 14.400,00 
(quatorze mil, quatrocentos reais). vigência: 08/04/2022 a 31/12/2022.
coNtrato Nº 20220129. dispensa de Licitação nº 7/2022-00010. 
Objeto: locação de imóvel para fins não residenciais para o funcionamento 
da subprefeitura no distrito de taciateua, do Municipio de santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: Prefeitura Municipal. contratada: francisco de Mou-
ra dias, cPf 732.172.202-34. valor: r$ 8.000,00 (oito mil reais). vigência: 
27/04/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 811337
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de rePUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°057/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2022/srP/PMsa
objeto: contratação de empresa especializada em prestação de servi-
ços de lava jato em geral para frota de veículos, motocicletas, caminhões 
e máquinas pesadas para atender a demanda operacional da Prefeitura 
Municipal de santana do araguaia (secretaria de administração e seus 
departamentos, secretaria de agricultura, secretaria de infraestrutura e 
transporte, secretaria de obras e serviços Públicos) e fundo Municipal de 
assistência social do Município de santana do araguaia - Pá.
Nova data de abertura no dia 23/06/2022 ás 08h00min.
cópia do edital será obtida através do Portal da transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, tcM - Pá, www.portaldecompraspublicas.com.br,
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com e 
na sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8hs00min às 12hs00min
eduardo alves conti
Prefeito Municipal

Protocolo: 811341

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM ecretaria MUNic. de iN-
FraestrUtUra-seMiNFra eXtrato do coNtrato Nº 026/2022- 
seMiNFra origem: Pregão eletrônico nº 007/2022 - seMiNFra 
contratante: PMs/secretaria Municipal de infraestrutura contratado: Moi-
ta Pessoa serviços de construção civil ltda. objeto: contratação de em-
presa especializada para pavimentação em concreto armado do terminal 
hidroviário para ferryboat em santarém-Pa. valor: r$ 3.853.425,09 (três 
milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e cinco re-
ais e nove centavos). dotação orçamentária: recurso PMs e convênio fde 
nº 013/2022, processo nº 20.875/2022. vigência do contrato: 8.6.2022 a 
8.2.2023. Prazo de execução: 6 (seis) meses a contar da ordem de servi-
ço. ordenador de despesas: daniel Guimarães simões

Protocolo: 811339
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 054/2022-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 fiscalizado-
res dos contratos referentes à contratação de empresa especializada Para o 
fornecimento de fardamentos e epis as ações e serviços dos agentes co-
munitários de saúde e agentes de endemias de santarém,da secretaria Mu-
nicipal de saúde de santarém. fiscais para os ePi’s e fardamentos dos ace 
titular: edvan da silva lopes - Matrícula 31761, cPf nº 638.293.122-53 e 
rG: 3256759-ssP/Pa, servidor público; suplente: Bruno rene silveira silva, 
Matrícula: 52041, cPf nº 884.981.072-53 e rG: 5116063-ssP/Pa, servidor 
público, ocupante do cargo de agente de combate a endemias da decZ/
Ntvs/seMsa, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e pará-
grafos da lei 8.666/93. fiscais para os ePi’s e fardamentos dos acs titular: 
Kelen Patrícia santos de carvalho - Matrícula 71060, cPf: 836.186.352-49 e 
rG nº 4820828 - ssP/Pa, servidor da seMsa, suplente: leidiane Gentil sou-
sa - Matrícula 80907, cPf sob o n° 946.662.452-00 e rG n° 5669141 - ssP/
Pa, servidor da seMsa, designada pelos órgãos solicitantes, observando-se 
as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da lei 8.666/93.
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 08 de junho de 2022. vânia Maria azevedo 
Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 811340

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
o Município de santo antônio do tauá torna Publica a HoMo-
LoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico para reGistro de PreÇos 
9/2022-0701001-Pe-srP-PMsat.
objeto: reGistro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo 
de eMPresa esPecialiZada Para PrestaÇÃo de serviÇos de traNs-
Porte escolar, dos alUNos da edUcaÇÃo Básica da rede PÚBlica 
de eNsiNo MUNiciPal e estadUal de saNto aNtÔNio do taUá, em favor 
das empresas: v. da s. freitas serviÇos - Me - cNPJ: 10.590.639/0001-
28 e MacHado soares & soares ltda - ePP - cNPJ: 19.407.080/0001-22.
data de HoMoloGaÇÃo: 09/05/2022
evaNdro corrÊa da silva
Prefeito Municipal de santo antônio do tauá

Protocolo: 811358
eXtrato de coNtrato
oriGeM: reGistro de PreÇos para PreGÃo eLetrÔNico Nº 
9/2022-2103001-Pe-srP-PMsat/FMs.
objeto: reGistro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo 
de eMPresa esPecialiZada Para aQUisiÇÃo de Materiais e iNsU-
Mos de Uso HosPitalar, Para ateNder as deMaNdas da secreta-
ria de saÚde do MUNicÍPio de saNto aNtÔNio do taUá.
coNtratada: J e s foNseca coMercio eireli - ePP - cNPJ: 
04.707.391/0001-30.
coNtrato: Nº 2405001/2022 - Pe-srP-PMsat/fMs - r$ 197.859,80 
(cento e noventa e sete mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta 
centavos).
coNtratada: PolYMedH. eireli - cNPJ: 63.848.345/0001-10
coNtrato: Nº 2405002/2022 - Pe-srP-PMsat/fMs - r$ r$ 168.989,52 (cento e 
sessenta e oito mil e novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).
fundamento na lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93 
e nas demais normas vigentes.
data da assiNatUra 24 de maio de 2022.
evaNdro correa da silva
Prefeito Municipal

Protocolo: 811361
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato
oriGeM: carta coNVite N° 1/2022-0505001-cc-PMsat.
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada eM locaÇÃo de 
estrUtUra de eveNtos, Para as coMeMoraÇÕes do cÍrio de saNto 
aNtÔNio do taUá e eveNtos JUNiNos.
coNtratada: MarloN Mota liMa rePreseNtaÇÕes - cNPJ: 
26.270.391/0001-58.
coNtrato adMiNistrativo Nº 3105001/2022-cc/PMsat- no valor Glo-
bal de r$ 170.000,00 (cento e setenta Mil reais).
fUNdaMeNtaÇÃo leGal lei federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores
data de assiNatUra: 31 de maio de 2022.
evaNdro corrÊa da silva
Prefeito Municipal de santo antônio do tauá

Protocolo: 811342
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 2005001/2022 - 
cPL/PMsat e Nº 2005002/2022 - cPL/PMsat. Processo administra-
tivo N° 1703001/2022 - cPl-PMsat. origem: PreGÃo eletrÔNico para 
reGistro de PreÇos Nº 9/2022-2103001-Pe-srP-PMsat/fMs. objeto: 
reGistro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo de eM-
Presa esPecialiZada Para aQUisiÇÃo de Materiais e iNsUMos de 
Uso HosPitalar, Para ateNder as deMaNdas da secretaria de 
saÚde do MUNicÍPio de saNto aNtÔNio do taUá, resolve registrar 
os preços das empresas: J e s foNseca coMercio eireli - ePP - cNPJ: 
04.707.391/0001-30 - vencedora dos itens: 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
20, 21, 22, 38, 41 e 42 & PolYMedH. eireli - cNPJ: 63.848.345/0001-10 
- vencedora dos itens: 1, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 
27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44 e 45. viGÊNcia: 
12 (doze) meses a partir da data de assinatura.  a íntegra da ata estará 
disponível na sala da cPl localizada à Praças alcides Paranhos, N° 17 - 
centro -ceP: 68.786-000 - santo antônio do tauá - Pa.
evaNdro corrÊa da silva
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 811343
PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
o Município de santo antônio do tauá torna Publica a HoMoloGaÇÃo do 
PreGÃo eletrÔNico para reGistro de PreÇos Nº 9/2022-2103001-Pe
-srP-PMsat/fMs.
objeto: aQUisiÇÃo de Materiais e iNsUMos de Uso HosPitalar, 
Para ateNder as deMaNdas da secretaria de saÚde do MUNicÍPio 
de saNto aNtÔNio do taUá, em favor das empresas: J e s foNseca 
coMercio eireli - ePP - cNPJ: 04.707.391/0001-30 & PolYMedH. eire-
li - cNPJ: 63.848.345/0001-10.
data de HoMoloGaÇÃo: 19/05/2022
evaNdro corrÊa da silva
Prefeito Municipal de santo antônio do tauá

Protocolo: 811344
PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
reGistro de PreÇos para PreGÃo eLetrÔNico Nº 
9/2021-0712002-Pe-srP/PMsat.
eXtrato do 2º terMo aditivo aos coNtratos Nº 1201006/2022 - 
Pe-srP/seMad & Nº 1201007/2022 - Pe-srP/fMs.
o objetivo do presente termo aditivo, alterar o valor contratado no iteM 04 - 
óleo diesel - s10, passando a vigorar o seguinte valor r$ r$ 6,72 (seis reais 
e setenta e dois centavos) para r$ 7,93 (sete reais e Noventa e três centavos) 
por litro de óleo diesel, com fundamento no art. 65, inciso ii, alínea “d”, § 1º da 
lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, passando a integrar o contrato origi-
nal e mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais.
santo antônio do tauá, 24 de maio de 2022
evandro corrêa da silva
Prefeito Municipal

Protocolo: 811345
PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
o Município de santo antônio do tauá torna Publica a HoMoloGaÇÃo da 
toMada de PreÇos Nº 2/15032022-tP-PMsat.
objeto: eXecUÇÃo das oBras e serviÇos de calÇaMeNtos e dre-
NaGeNs sUPerficiais, correÇÃo do PaviMeNtaÇÃo eM revesti-
MeNtos asfálticos Na via PriNciPal do MUNicÍPio, em favor da 
empresa ProJetar edificaÇÃo e PaviMeNtaÇÃo eireli-ePP, cNPJ: 
21.506.432/0001-49.
data de HoMoloGaÇÃo: 23/05/2021
evaNdro corrÊa da silva
Prefeito Municipal de santo antônio do tauá

Protocolo: 811346
PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato
oriGeM: toMada de PreÇos Nº 2/15032022-tP-PMsat.
objeto: eXecUÇÃo das oBras e serviÇos de calÇaMeNtos e dre-
NaGeNs sUPerficiais, correÇÃo do PaviMeNtaÇÃo eM revestiMeN-
tos asfálticos Na via PriNciPal do MUNicÍPio.
coNtratada: ProJetar edificaÇÃo e PaviMeNtaÇÃo eireli-ePP, 
cNPJ: 21.506.432/0001-49.
coNtrato: Nº 2505001/2022 - tP-PMsat- valor Global: r$ 818.811,92 
(oitocentos e dezoito mil, oitocentos e onze reais e noventa e dois centa-
vos). lei federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
data da assiNatUra 25 de maio de 2022.
evaNdro correa da silva
Prefeito Municipal

Protocolo: 811347

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 1205001/2022 - 
cPL/PMsat. Processo administrativo N° 2103001/2022- cPL-PM-
sat. origem: PreGÃo eLetrÔNico para reGistro de PreÇos Nº 
9/2022-1104001-srP/PMsat. objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa es-
PecialiZada Para aQUisiÇÃo de Massa asfaltica eM cBUQ, Para 
ateNder as deMaNdas do MUNicÍPio de saNto aNtÔNio do taUá, 
resolve registrar o preço da empresa: M & W PiNHeiro asfalto ltda, 
cNPJ: 24.818.905/0001-31 - vencedora do item: 1. viGÊNcia: 12 (doze) 
meses a partir da data de assinatura.  a íntegra da ata estará disponível 
na sala da cPl localizada à Praças alcides Paranhos, N° 17 - centro -ceP: 
68.786-000 - santo antônio do tauá - Pa.
evaNdro corrÊa da silva
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 811354
eXtrato de coNtrato
oriGeM: reGistro de PreÇos para PreGÃo eLetrÔNico Nº 
9/2022-1104001-srP/PMsat.
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para aQUisiÇÃo 
de Massa asfaltica eM cBUQ, Para ateNder as deMaNdas do MUNi-
cÍPio de saNto aNtÔNio do taUá.
coNtratada: M & W PiNHeiro asfalto ltda, cNPJ: 24.818.905/0001-31.
coNtrato: Nº 1705001/2022 - Pe-srP/PMsat- r$ 2.650.000,00 (dois 
milhões e seiscentos e cinquenta mil reais).
fundamento na lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93 
e nas demais normas vigentes.
data da assiNatUra 17 de maio de 2022.
evaNdro correa da silva
Prefeito Municipal

Protocolo: 811355
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 1005001/2022 - 
cPL/PMsat e Nº 1005002/2022 - cPL/PMsat. Processo administra-
tivo Nº 1801001/2022-cPl/PMsat. origem: PreGÃo eletrÔNico para 
reGistro de PreÇos Nº 9/2022-0701001-srP/PMsat. objeto: reGis-
tro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo de eMPresa 
esPecialiZada Para PrestaÇÃo de serviÇos de traNsPorte esco-
lar, dos alUNos da edUcaÇÃo Básica da rede PÚBlica de eNsiNo 
MUNiciPal e estadUal de saNto aNtÔNio do taUá, resolve regis-
trar os preços da empresa: v. da s. freitas serviÇos - Me - cNPJ: 
10.590.639/0001-28 - vencedora dos Grites: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 e 15 e MacHado soares & soares ltda - ePP - cNPJ: 
19.407.080/0001-22 - vencedora do Grite: 8. viGÊNcia: 12 (doze) me-
ses a partir da data de assinatura.  a íntegra da ata estará disponível na 
sala da cPl localizada à Praças alcides Paranhos, N° 17 - centro -ceP: 
68.786-000 - santo antônio do tauá - Pa.
evaNdro corrÊa da silva
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 811349
eXtrato de coNtrato
oriGeM: reGistro de PreÇos para PreGÃo eLetrÔNico Nº 
9/2022-0701001-srP/PMsat.
objeto: reGistro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo 
de eMPresa esPecialiZada Para PrestaÇÃo de serviÇos de traNs-
Porte escolar, dos alUNos da edUcaÇÃo Básica da rede PÚBlica 
de eNsiNo MUNiciPal e estadUal de saNto aNtÔNio do taUá.
coNtratada: v. da s. freitas serviÇos - Me - cNPJ: 10.590.639/0001-28.
coNtrato: Nº 1205001/2022 - Pe-srP-PMsat/seMed - r$ 1.089.222,12 (um 
milhão e oitenta e nove mil e duzentos e vinte e dois reais e doze centavos).
coNtratada: MacHado soares & soares ltda - ePP - cNPJ: 
19.407.080/0001-22.
coNtrato: Nº 1205002/2022 - Pe-srP-PMsat/seMed - r$ 88.200,00 
(oitenta e oito mil e duzentos reais)
fundamento na lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93 
e nas demais normas vigentes.
data da assiNatUra 12 de maio de 2022.
evaNdro correa da silva
Prefeito Municipal

Protocolo: 811350
PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
o Município de santo antônio do tauá torna Publica a HoMoloGaÇÃo do 
PreGÃo eletrÔNico para reGistro de PreÇos Nº 9/2022-1104001-
srP/PMsat.
objeto: reGistro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo 
de eMPresa esPecialiZada Para aQUisiÇÃo de Massa asfaltica eM 
cBUQ, Para ateNder as deMaNdas do MUNicÍPio de saNto aNtÔNio 
do taUá, em favor da empresa: M & W PiNHeiro asfalto ltda, cNPJ: 
24.818.905/0001-31.
data de HoMoloGaÇÃo: 11/05/2022
evaNdro corrÊa da silva
Prefeito Municipal de santo antônio do tauá

Protocolo: 811351
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

Prefeitura Municipal de são domingos do araguaia-Pa.
aviso de Licitação
o Município de são domingos do araguaia, por intermédio da comissão de licita-
ção, torna público a abertura das seguintes tomadas de Preço, tipo menor preço:
toMada de PreÇos Nº 2/2022-005-PMsda
data de abertura: 27 de Junho de 2022. Horário: 08:00. objeto: coNtra-
taÇÃo de eMPresa Para reforMa da PraÇa Nossa seNHora de fáti-
Ma, localiZada Na vila BraGaNtiNo, MUNicÍPio de sÃo doMiNGos 
do araGUaia, MediaNte eMeNda ParlaMeNtar Nº 202233390004.
toMada de PreÇos Nº 2/2022-006-PMsda
data de abertura:  28 de Junho de 2022. Horário: 08:00. objeto: coN-
trataÇÃo de eMPresa Para reforMa da PraÇa sÃo doMiNGos do 
GUsMÃo, localiZada Na sede do MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do 
araGUaia, MediaNte eMeNda ParlaMeNtar Nº 202232600002.
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão de licitação, na rua acrísio santos, s/n, centro, a partir da 
publicação deste aviso, no horário de expediente, no site da Prefeitura de 
são domingos do araguaia, endereço: https://saodomingosdoaraguaia.pa.
gov.br/licitacao/ e no Portal do tcM-Pa na aba Geo-obras. são domingos 
do araguaia - Pa, 08 de Junho de 2022.
JoaQUiM ceZário Pereira JUNior
Presidente comissão Permanente de licitação

Protocolo: 811364

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aviso de licitação
tomada de Preços 008/2022
coNtraÇÃo de eMPresa esPecialiZada do MUro e caPela Mor-
tUária No ceMitÉrio MUNiciPal adiel cariM assad saloMÃo, so 
MUNicÍPio de sÃo fÉliX do XiNGU, Para ateNder a secretaria MU-
NiciPal de serviÇos UrBaNos - seMUrB. abertura: 04/07/2022 às 
08h30m. edital: departamento de licitações na sede da Prefeitura no 
endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 
12h00m. e-mail licitação.pmsfx@hotmail.com
Joao cleBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 811365
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20220307 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 - srP - 
contratante: PrefeitUra MUNiciPal de sÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
aZevedo e aZevedo coMer. vareJ. de aliMeNtos ltda Me - objeto: 
aQUisiÇÃo de Material de eXPedieNte, Material Gráfico e de coMU-
NicaÇÃo visUal, Para ateNder as secretarias: seMaPlaN, seMaGov, 
seMfi, seMtUr, seMel, seMcUlt, seMaGri, seMUrB e seMoB. vigência: 
31/03/2022 a 31/12/2022 - valor Global: r$ 41.348,00 (quarenta e um mil, 
trezentos e quarenta e oito reais - data da assinatura: 31/03/2022.
Joao cleBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 811367

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo/ProrroGaÇÃo de PraZo.
terMo aditiVo N. 001
ct n. 20210178. Processo: Pregão Presencial n. 9/2021-016 - objeto: 
contratação de serviços médicos. contratada: aMis Prestadora de 
serviÇos Medicos - Me. contratante: fundo Mul de saúde. vigência: 
01.06.2021 a 01.06.2022. Prazo aditado: 12 (doze) meses. Prazo final: 
02.06.2023. fundamento legal: art. 57, ii, § 2º e posteriores altera-
ções. Permanecem inalteradas as demais condições contratuais. são 
Geraldo do araguaia (Pa), 31 de maio de 2022, ordenador de despesas, 
lenice lage costa ferreira.

Protocolo: 811369

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Modalidade: tomada de Preços nº 2/2022-007. objeto: contratação de 
serviços para a construção da feira do produtor rural e mercado municipal 
do pequeno comerciante de São Miguel do Guamá, a fim de atender as ne-
cessidades da secretaria Municipal de administração. vencedor: Mais Brasil 
construtora eireli, com o valor total de r$ 2.136.586,58 (dois Milhões, cento 
e trinta e seis Mil, Quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito cen-
tavos) Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 .
eduardo  sampaio Gomes leite
Prefeito municipal

Protocolo: 811370
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
aViso de ProrroGaÇÃo
o Município de são Miguel do Guamá-Pa, torna publico a prorrogação da 
Pregão eletrônico srP nº 033/2022 cujo objeto é a reGistro de Pre-
Ço Para fUtUra e eveNtUal aQUisiÇÃo de Materiais de coNstrU-
ÇÃo, ferraMeNtas e HidráUlicos, oBJetivaNdo ateNder as Ne-
cessidades das secretarias  MUNiciPais de iNfraestrUtUra e 
UrBaNisMo, saÚde e edUcaÇÃo do MUNicÍPio de sÃo MiGUel do 
GUaMá/Pará, pelo princípio da conveniência e da oportunidade. a nova 
data da sessão de recebimento das propostas, análise e julgamento será 
em 15/06/2022 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.
comprasgovernamentais.gov.br , UasG: 980551, edital e anexos: https://
www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal tcM/Pa, email cPl: smg.pre-
gao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, 
centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.
edUardo saMPaio GoMes leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 811371

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

 aviso de Licitação - tomada de Preço nº 005/2022
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados ao 
processo licitatório que tem como coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGe-
NHaria Para reforMa HosPital MeNiNo deUs, visaNdo ateNder as 
Necessidades da PrefeitUra MUNiciPal de soUre, coNforMe PlaNi-
lHa orÇaMeNtaria, croNoGraMa fisico-fiNaceiro e MeMorial des-
critivo. a abertura será no dia 27/06/2022 as 08:00 horário de Brasília. o 
edital e seus anexos estão disponíveis em https://soure.pa.gov.br/portal-da-
transparencia/ informações e-mail: sourelicitacao@gmail.com.
carlos augusto de lima Gouvêa
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 811374
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20220409, PreGÃo Nº 018/2022, coNtrataNte: 
fUNdo MUNiciPal do traBalHo e ProMoÇÃo social, coNtrata-
da(o): aNJos & aNJos ltda - Me, oBJeto: reGistro de PreÇo Para 
fUtUra e eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para 
forNeciMeNto de iteNs Para eNXoval, vis aNdo ateNder as Ne-
cessidades da secretaria de ProMoÇÃo social do MUNiciPio de 
soUre/Pa. valor total: r$ 26.569,80 (vinte e seis mil, quinhentos e 
sessenta e nove reais e oitenta centavos), viGÊNcia: 31 de Maio de 2022 
a 31 de dezembro de 2022, data da assiNatUra: 31 de Maio de 2022.
coNtrato Nº 20220419, PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022, 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de saÚde, coNtratada(o): aNJos 
& aNJos ltda - Me, oBJeto: reGistro de PreÇo Para fUtUra e eveN-
tUal coNtrataÇÃo de eMPresa Para forNeciMeNto de eQUiPaMeN-
to/Material PerMaNeNte coNforMe ProPosta: 11416.878000/1210-
03, visaNdo ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal 
de saÚde do MUNiciPio de soUre/Pa. valor total r$ 7.316,00 (sete 
mil, trezentos e dezesseis reais), viGÊNcia: 03 de Junho de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022, data da assiNatUra: 03 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220420, PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022, coN-
trataNte: fUNdo MUNiciPal de saÚde, coNtratada(o): distriBUi-
dora de Material esPortivo carvalHo eireli, oBJeto: reGistro 
de PreÇo Para fUtUra e eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa Para 
forNeciMeNto de eQUiPaMeNto/Material PerMaNeNte coNforMe 
ProPosta: 11416.878000/1210-03, visaNdo ateNder as Necessida-
des da secretaria MUNiciPal de saÚde do MUNiciPio de soUre/Pa. 
valor total r$ 18.945,92 (dezoito mil, novecentos e quarenta e cinco 
reais e noventa e dois centavos), viGÊNcia: 03 de Junho de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022, data da assiNatUra: 03 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220421, PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022, 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de saÚde, coNtratada(o): PolY-
MedH.eireli. oBJeto: reGistro de PreÇo Para fUtUra e eveNtUal 
coNtrataÇÃo de eMPresa Para forNeciMeNto de eQUiPaMeNto/
Material PerMaNeNte coNforMe ProPosta: 11416.878000/1210-03, 
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visaNdo ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal de 
saÚde do MUNiciPio de soUre/Pa. valor total r$ 75.481,69 (seten-
ta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centa-
vos), viGÊNcia: 03 de Junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022, data 
da assiNatUra: 03 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220422, PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022, 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de saÚde, coNtratada(o): tH 
coMercio de Moveis eireli, oBJeto: reGistro de PreÇo Para 
fUtUra e eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa Para forNeciMeN-
to de eQUiPaMeNto/Material PerMaNeNte coNforMe ProPosta: 
11416.878000/1210-03, visaNdo ateNder as Necessidades da se-
cretaria MUNiciPal de saÚde do MUNiciPio de soUre/Pa. valor 
total r$ 600,00 (seiscentos reais), viGÊNcia: 03 de Junho de 2022 a 
31 de dezembro de 2022, data da assiNatUra: 03 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220424, PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022, 
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de soUre, coNtratada(o): 
Barros e PeNa ltda ePP, oBJeto: reGistro de PreÇo Para fUtUra e 
eveNtUal aQUisiÇÃo coMBUstiveis (GasoliNa e diesel), visaNdo 
ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal de traNsPor-
te, oBras e saNeaMeNto do MUNiciPio de soUre/ Pa. valor total 
r$ 999.120,00 (novecentos e noventa e nove mil, cento e vinte reais), 
viGÊNcia: 07 de Junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022. data da 
assiNatUra: 07 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220425, PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022, 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo, coNtratada(o): 
Barros e PeNa ltda ePP, oBJeto: reGistro de PreÇo Para fUtUra e 
eveNtUal aQUisiÇÃo coMBUstiveis (GasoliNa e diesel), visaNdo 
ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal de edUcaÇÃo 
do MUNiciPio de soUre/Pa. valor total r$ 326.016,00 (trezentos e 
vinte e seis mil, dezesseis reais), viGÊNcia: 07 de Junho de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022, data da assiNatUra: 07 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220426, PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022, 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de saÚde, coNtratada(o): Barros 
e PeNa ltda ePP, oBJeto: reGistro de PreÇo Para fUtUra e eveNtU-
al aQUisiÇÃo coMBUstiveis (GasoliNa e diesel), visaNdo ateNder 
as Necessidades da secretaria MUNiciPal de saÚde do MUNiciPio 
de soUre/Pa. valor total r$ 171.144,00 (cento e setenta e um mil, 
cento e quarenta e quatro reais), viGÊNcia: 07 de Junho de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022, data da assiNatUra: 07 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220428, PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022, coNtra-
taNte: fUNdo MUNiciPal do traBalHo e ProMoÇÃo social, coNtrata-
da(o): Barros e PeNa ltda ePP, oBJeto: reGistro de PreÇo Para fUtU-
ra e eveNtUal aQUisiÇÃo coMBUstiveis (GasoliNa e diesel), visaN-
do ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal de ProMoÇÃo 
social do MUNiciPio de soUre/Pa. valor total: r$ 174.720,00 (cento e 
setenta e quatro mil, setecentos e vinte reais), viGÊNcia: 07 de Junho de 2022 
a 31 de dezembro de 2022, data da assiNatUra: 07 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220429, PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022, 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de Meio aMBieNte, coNtratada(o): 
Barros e PeNa ltda ePP, oBJeto: reGistro de PreÇo Para fUtUra e 
eveNtUal aQUisiÇÃo coMBUstiveis (GasoliNa e diesel), visaNdo 
ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal de ProMoÇÃo 
social do MUNiciPio de soUre/Pa. valor total r$ 18.816,00 (de-
zoito mil, oitocentos e dezesseis reais), viGÊNcia: 07 de Junho de 2022 
a 31 de dezembro de 2022, data da assiNatUra: 07 de Junho de 2022.

Protocolo: 811375
PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aviso de Licitação - Pregão eletrônico nº 032/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como reGistro de PreÇo Para fUtUra e 
eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo 
de serviÇos coMUNs de eNGeNHaria, visaNdo ateNder as Neces-
sidades da PrefeitUra MUNiciPal de soUre/Pa. a abertura será no 
dia 23/06/2022 as 08:30 horário de Brasília. o edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.
aviso de Licitação - Pregão eletrônico nº 036/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como reGistro de PreÇo Para fUtUra 
e eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para forNe-
ciMeNto de caMiNHÃo coM caÇaMBa BascUlaNte, trator aGri-
cola e Grade aradora, coNforMe coNvÊNios Nºs. 912177/2021 e 
912176/2021 aMBos do MiNistÉrio do deseNvolviMeNto reGioNal, 
visaNdo ateNder as Necessidades da PrefeitUra MUNiciPal de 
soUre/Pa. a abertura será no dia 24/06/2022 as 08:30 horário de Brasí-
lia. o edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspu-
blicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
aviso de Licitação - Pregão eletrônico nº 037/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados ao pro-
cesso licitatório que tem como reGistro de PreÇo Para fUtUra e eveNtUal 
coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para forNeciMeNto de Mate-
rial de eXPedieNte e PaPelaria, visaNdo ateNder as Necessidades da 
PrefeitUra MUNiciPal de soUre/Pa. a abertura será no dia 27/06/2022 as 
08:00 horário de Brasília. o edital e seus anexos estão disponíveis em www.por-
taldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
aviso de Licitação - tomada de Preço nº 006/2022-tP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como coNtrataÇÃo de eMPresa de eN-
GeNHaria Para coNstrUÇÃo do MeMorial da BÍBlia, cito a 6ª rUa, 
eNtre as travessas 17 e 18, Bairro ceNtro, visaNdo ateNder as 
Necessidades da PrefeitUra MUNiciPal de soUre, coNforMe Pla-
NilHa orÇaMeNtaria, croNoGraMa fisico-fiNaceiro e MeMorial 

descritivo. a abertura será no dia 29/06/2022 as 09:00 horário de Bra-
sília. o edital e seus anexos estão disponíveis em https://soure.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/  informações e-mail: sourelicitacao@gmail.com.
carlos augusto de lima Gouvêa
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 811377
PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
caNceLaMeNto - aviso de Licitação - tomada de Preço nº 004/2022-tP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados o 
caNcelaMeNto do aviso de licitação da tomada de Preço Nº. 004/2022-tP, 
Publicado na ioePa na edição do dia 07/06/2022, cujo objeto: coNtrata-
ÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para coNstrUÇÃo do sisteMa de 
aBasteciMeNto de áGUa do Bairro Pacoval, visaNdo ateNder as 
Necessidades da PrefeitUra MUNiciPal de soUre, coNforMe Pla-
NilHa orÇaMeNtaria, croNoGra Ma fisico-fiNaceiro e MeMorial 
descritivo. Motivo: alteração do edital para a adequação.
carlos augusto de lima Gouvêa
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 811378

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00049; coNtrato Nº: 20229316 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de assistÊNcia social; valor to-
tal: r$ - 7.596,00 (sete Mil e Quinhentos e Noventa e seis reais), coNtra-
to Nº: 20229317 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo; valor 
total: r$ - 123.603,00 (cento e vinte e três Mil e seiscentos e três reais); 
coNtrato Nº: 20229318 coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de Meio aM-
BieNte; valor total: r$ - 6.246,00 (seis Mil e duzentos e Quarenta e 
seis reais); coNtrato Nº: 20229319 coNtrataNte fUNdo de deseNv. 
da edUcaÇÃo Básica - fUNdeB; valor total: r$ - 1.193.541,00 (Um Mi-
lhão, cento e Noventa e três Mil e Quinhentos e Quarenta e Um reais); coN-
trato Nº: 20229320 coNtrataNte PrefeitUra MUNiciPal de UrUará; 
valor total: r$ - 24.489,00 (vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e oitenta 
e Nove reais); coNtrato Nº: 20229321 coNtrataNte fUNdo MUNiciPal 
de saUde; valor total: r$ - 35.357,00 (trinta e cinco Mil e trezentos e 
cinquenta e sete reais); coNtrato Nº: 20229321 coNtrataNte fUNdo 
MUNiciPal de saUde; valor total: r$ - 35.357,00 (trinta e cinco Mil e 
trezentos e cinquenta e sete reais)coNtratada: d.G sPerN - eireli; coN-
trato. Nº: 20229328 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de assistÊNcia 
social; valor total: r$ - 8.370,00 (oito Mil e trezentos e setenta reais), 
coNtrato Nº: 20229329 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de edUca-
ÇÃo; valor total: r$ - 117.325,00 (cento e dezessete Mil e trezentos 
e vinte e cinco reais); coNtrato Nº: 20229330 coNtrataNte: fUNdo 
MUNiciPal de Meio aMBieNte; valor total: r$ - 6.707,00 (seis Mil e 
setecentos e sete reais); coNtrato Nº: 20229331 coNtrataNte: fUNdo 
MUNiciPal de saUde; valor total: r$ - 44.525,00 (Quarenta e Quatro Mil 
e Quinhentos e vinte e cinco reais); coNtrato Nº: 20229332 coNtrataN-
te: fUNdo de deseNv. da edUcaÇÃo Básica - fUNdeB; valor total: 
r$ - 684.662,00 (seiscentos e oitenta e Quatro Mil e seiscentos e sessenta 
e dois reais); coNtrato Nº: 20229333 coNtrataNte: PrefeitUra MUNi-
ciPal de UrUará; valor total: r$ - 40.372,00 (Quarenta Mil e trezentos 
e setenta e dois reais); coNtratada PerforM iNforMática eireli-Me; 
oBJeto: aquisição de móveis, eletro eletrônico, eletro portátil, eletro domés-
tico e central de ar, para suprir a demanda das secretarias e fundos Munici-
pais da Prefeitura de Uruará; viGÊNcia: 06/06/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00021; coNtrato Nº: 20229334 
coNtratada: a. e. florao coMercio e iMPortacao ltda; valor to-
tal: r$ - 604.697,00 (seiscentos e Quatro Mil e seiscentos e Noventa 
e sete reais), coNtrato Nº: 20229335 coNtratada: l. J. aNtUNes 
eireli - Me; valor total: r$ - 690.645,00 (seiscentos e Noventa Mil e 
seiscentos e Quarenta e cinco reais); coNtrato Nº: 20229336 coNtra-
tada N r da silva eireli; valor total: r$ - 668.695,00 (seiscentos 
e sessenta e oito Mil e seiscentos e Noventa e cinco reais); coNtrato 
Nº: 20229337 coNtratada castaNHeira coMÉrcio de PeÇas, aces-
sorios e serviÇos Para veÍcUlos ltda - Me; valor total: r$ - 
26.892,00 (vinte e seis Mil e oitocentos e Noventa e dois reais); coNtra-
taNte PrefeitUra MUNiciPal de UrUará; oBJeto: aquisição de peças 
para máquinas pesadas para atender as necessidades da secretaria Muni-
cipal de viação e obras; viGÊNcia: 08/06/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 811379

.

.

ParticULares
.

cLaYtoN JosÉ MereB, cPF 166.356.121-49, torna público que recebeu 
da secretaria Municipal de Meio ambiente de são francisco do Pará a licença 
de operação N° 012/2022, com validade até 28/05/2023, para a atividade de 
extração de areia, saibro e argila fora de corpos hídricos no endereço traves-
sa Guanabara, s/n, rancho dourada, Bairro Zona rural, no município de são 
francisco do Pará-Pa, deferida por meio do Processo N° 017/2021

Protocolo: 811267
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FaZeNda Boa sorte i e ii
Localizada na Gleba Moju, loteamento Goianésia lotes 157 e 158, 
proprietário JUBeNes varGeM costa, cPf 703.718.062-91 e rG 3713330 
ssP/Pa, torna público que requereu junta a seMasa/Breu Branco, licen-
ciamento de atividade rural - lar para atividade de Bovinocultura.

Protocolo: 811270
adaLGisa oLiVeira dos saNtos - MecÂNica Motor aUto, ins-
crito no cNPJ nº 14.538.355/0001-43, localizado na rua Madeiros 
Maia N° 211, Bairro Jardim santarém, Novo Progresso/Pa, torna-se público 
que recebeu da seMMa/NP a l.o. N° 008/2020, Processo Nº 1075/2018.

Protocolo: 811265

.

.

eMPresariaL
.

NL traNsPortes MULtiModaL Ltda Me, cNPJ: 07.702.708/0001-33, 
torna público que recebeu da seMas a lo N° 13483/2022 para empresa 
transportadora de substancia e Produtos Perigosos em Belém /Pa.

Protocolo: 811290
aUto Posto MiGUeL caNto Ltda, cNPJ nº. 05.131.222/0004-00, 
torna público que recebeu junto à seMMa/óbidos, a licença de operação n°. 
030/2022, válida até 23/05/2023, para desenvolver a atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, em óbidos/Pará.

Protocolo: 811286
receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo
a WLM ParticiPaÇÕes e coMÉrcio de MÁQUiNas e VeÍcULos s.a., 
cNPJ 33.228.024/0011-23, torna público que recebeu da seMMa-Para-
gominas a licença ambiental de operação Nº 005/2022, com validade até 
20/05/2027, para a atividade de comércio de varejo de peças e acessórios 
novos para veículos automotores, localizada na rod Br 010, KM 167, Zona 
rural, Paragominas.

Protocolo: 811287
aUto Posto MiGUeL caNto Ltda, cNPJ nº. 05.131.222/0002-48, 
torna público que recebeu junto à seMMa/óbidos, a licença de operação n°. 
029/2022, válida até 23/05/2023, para desenvolver a atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, em óbidos/Pará.

Protocolo: 811282
coNcessÃo de aUtoriZaÇÃo
sÃo doMiNGos iNdÚstria de ÓLeos e ProteÍNas s/a, cNPJ n°. 
37.440.128/0002-67, torna pública que recebeu da secretaria de esta-
do de Meio ambiente e sustentabilidade - seMas, a aUtoriZaÇÃo N°. 
5002/2022, com validade de 25/05/2023 para a supressão de vegetação 
em uma área de 30,8445 hectares destinada a ampliação das instalações 
para a atividade de fabricação de ração balanceada e alimentos preparados 
para animais, com sede na estrada Br 230 - KM 47, s/nº, Zona rural do 
município de são domingos do araguaia, estado do Pará.

Protocolo: 811280
Á a c coMÉrcio atacadista de MedicaMeNtos eireLLi cnpj nº 
38.084.429/0001-87, torna público que está requerendo junto à secre-
tária Municipal de meio ambiente de ananindeua - seMa sua l.o - licença 
ambiental de operação atividade de distribuição para o ano 2022 através 
do requerimento r041422.

Protocolo: 811318
coNcreart - Pré - Moldados e concreto armado Ltda, cNPJ: 
27.361.036/0001-57, localizada a estrada do aeroporto, km 04, s/n, 
setor industrial, torna público que recebeu da seMMa - tucuruí a lo - li-
cença de operação n° 025/2020 para a atividade de fabricação de Peças, 
artefatos, ornatos e estruturas ee cimento, concreto, fibrocimento e Ges-
so e está requerendo a sua renovação.

Protocolo: 811321
aGro iNdUstriaL ViLa PLaNaLto Ltda, cNPJ 10.816.245/0001-45, 
torna público que recebeu da seMaMt/trairão, a licença de operação - lo nº 
080/2021, validade 25/10/2022, para produção de palmito em conserva de sua 
unidade fabril, localizada na rodovia Br 163, cuiabá-santarém, km 1.321, s/n, 
vila Planalto, ceP 68.198-973, Município de trairão, estado do Pará.
aGro iNdUstriaL ViLa PLaNaLto Ltda, cNPJ 10.816.245/0001-45, 
torna público que requereu da seMaMt/trairão, a renovação da licença 
de operação - lo nº 080/2021, validade 25/10/2022, para produção de 
palmito em conserva de sua unidade fabril, localizada na rodovia Br 163, 
cuiabá-santarém, km 1.321, s/n, vila Planalto, ceP 68.198-973, Município 
de trairão, estado do Pará.

Protocolo: 811315
caMara MUNiciPaL de BUJarU/Pa
aViso de LicitaÇÃo deserta
PreGÃo PreseNciaL Nº 01/2022-2º cHaMada
a câmara Municipal de Bujaru(Pa), torna público que o processo licitatório 
Pregão Presencial srP nº 01/2022, cujo objeto é o reGistro de PreÇo 
Para eveNtUal aQUisiÇÃo de coMBUstÍveis, para atender a demanda 
da câmara Municipal de Bujaru-cMB, em sessão pública presencial no dia 
07/06/2022 às 09:00hs e em atendimento a lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. em ato continuo a Pregoeira abriu a sessão Pública, a qual, pela ine-
xistência de propostas, foi encerrada, por caracterizar “licitaÇÃo deserta”.
ericka amorim
Pregoeira da cMB

Protocolo: 811308

eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo do coNtrato adMiNis-
tratiVo N°-001/2021-cMiP
Processo adMiNistratiVo - cPL Nº-021/2022-cMiP.
coNtrataNte: cÂMara MUNiciPal de iPiXUNa do Pará - Pa.
coNtratada: riBeiro-sociedade iNdividUal de advocacia, cNPJ/
Mf n°-17.512.585/0001-21.
oBJeto: seGUNdo terMo aditivo ao coNtrato adMiNistrativo Nº 
001/2021-cMiP, QUe teM coMo oBJeto, a “coNtrataÇÃo de eMPresa 
esPecialiZada eM serviÇos de assessoria e coNsUltoria JUrÍ-
dica, esPecialMeNte, Na elaBoraÇÃo de atos adMiNistrativos, 
Processos licitatórios e coNtratos adMiNistrativos assesso-
ria e coNsUltoria Na relaÇÃo eNtre órGÃos da adMiNistraÇÃo, 
Poder eXecUtivo, triBUNais de coNtas e MiNistÉrio PÚBlico, 
Para ateNder a cÂMara MUNiciPal de iPiXUNa do Pará”; visaNdo a 
correÇÃo MoNetária e a iNstitUiÇÃo de ÍNdice de reaJUste.
valor GloBal do aditivo: r$-30.941,75.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: as despesas de execução do presente instru-
mento correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
01.031.0001 2.001 - Manutenção administrativa da câmara Municipal.
3.3.90.35.00 - serviços de consultoria.
foro: iPiXUNa do Pará/Pa.
data: 07/06/2022.
fáBio alMeida
Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa

Protocolo: 811311
cÂMara MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-100601-c
a câmara Municipal de Portel/Pa torna público o processo licitatório Pregão 
eletrônico srP Nº 9/2022-100601-c. objeto: reGistro de PreÇo Para 
coNtrataÇÃo de eMPresa e eveNtUal aQUisiÇÃo de coMBUstiveis 
Para ateNder a deMaNda de oPeraÇÕes, fiscaliZaÇÕes e deMais 
serviÇos da cÂMara MUNiciPal de Portel/Pa, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. Maiores 
informações no endereço: av. floriano Peixoto, 415, centro, Portel/Pa ou 
https://www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da 
sessão: 23/06/2022 às 10h00 no site www.licitanet.com.br.
alex trindade Barbosa
Pregoeiro

Protocolo: 811304
Lc Macedo eireLi, cNPJ Nº 39.766.128/0001-04, situada na av. 
Nazeazeno ferreira, nº 34, vila sinhá, Bragança-Pa, torna público que re-
quereu licença de operação - lo junto à seMMa-Bragança/Pa, através do 
Proc. 074/2022, em 06/06/2022.

Protocolo: 811306
M P Brito Pereira
cNPJ: nº 06.313.728/0001-50, vem através deste torna público que 
receBeU da secretaria estadual de Meio ambiente e sustentabilidade - 
seMas/Pa, a liceNÇa PrÉvia nº 1895/2022 e liceNÇÃ de iNstalaÇÃo 
nº 3269/2022, mediante Processo nº 2022/0000006602, atuando na 
atividade de desdobro de madeira em tora para madeira serrada/laminada/
faqueada, no município de santarém-Pa.

Protocolo: 811299
PcG costa aLVes Ltda - destiNar GestÃo aMBieNtaL, cNPJ: 
20.665.397/0001-48, torna público que recebeu da secretaria de es-
tado de Meio ambiente e sustentabilidade (seMas/Pa) a sua licença de 
operação Nº.: 13537/2022, validade até: 03/05/2026 (Processo Nº.: 
2022/0000009151) para a atividade de empresa transportadora de subs-
tâncias e produtos perigosos (Nv: 3 - Porte: a-iii) localizado na avenida 
das torres, s/n, Quadras 24,25 e 26, Bairro araguaia em Marabá-Pa.

Protocolo: 811301
MadeNaVe Madeiras NaVeGaNtes Ltda. cNPJ nº. 04.520.833/0001-34, 
torna-se público q/requereu da seMMat a renovação da lo n°. 128/2021, 
através do protocolo nº. 231/2022 em 12/05/2022, p/exercer a atividade 
de rampa de embarque e desembarque de Matéria Prima, na av. Martinho 
Monteiro, s/n°. Bairro Murinin no Município de Benevides/Pa.

Protocolo: 811302
a sG de Lima - agricultura e Pecuária, cNPJ n° 03.894.852/0001-68, 
torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente- seM-
Ma de dom eliseu-Pa, a licença de instalação- li nº 003/2022 para a ati-
vidade Armazém de grãos/cereais com beneficiamento, situada na rodovia 
Br 010, s/n, km 1501, Zona rural de dom eliseu-Pa.

Protocolo: 811298
centro elétrico Ltda, cNPJ n° 30.590.099/0001-90, instalada no muni-
cípio de Pacajá/Pa, na av. Juscelino Kubistchek, n° 72, Bairro centro, desen-
volvendo a atividade de comércio varejista de Material elétrico (cNae 47.42-
3-00), recebeu junto a secretaria Municipal de Meio ambiente de Pacajá a 
licença de operação lo nº 101/2022 do processo de Nº 266/05/2022.

Protocolo: 811292
Maria eLiZete de LiMa 00115265210 (saBor da PoLPa), cNPJ 
33298657/0001-36, situada na tv. lauro sodré, 61, Morro, Bragança-Pa, torna 
público que recebeu a lo 014/2020 em 05/03/2020, com validade até 04/03/2022 
da SEMMA-Bragança/PA para a atividade de beneficiamento de frutas.

Protocolo: 811294
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