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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei N° 9.622, de 13  de JUNHo de 2022
dispõe sobre a criação da campanha permanente contra a importunação 
sexual de mulheres nos estádios do Pará. 
a asseMBleia leGislativa do estado do Pará estatui e eu sanciono a 
seguinte lei:
art. 1º fica criada a campanha permanente contra a importunação sexual 
de mulheres nos estádios do Pará. 
art. 2º a campanha permanente contra a importunação sexual nos está-
dios terá como princípios: 
i - o enfrentamento a todas as formas de discriminação e violência contra 
a mulher; 
ii - a responsabilidade da sociedade civil no enfrentamento à importunação 
sexual e à violência sexual; 
iii - o empoderamento das mulheres, através de informações e acesso aos 
seus direitos; 
iv - a garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações 
domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 
v - o dever do estado de assegurar às mulheres as condições para o exer-
cício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária; 
vi - a formação permanente quanto às questões de gênero e de raça ou etnia; 
vii - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éti-
cos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva 
de gênero e de raça ou etnia. 
art. 3º a campanha permanente contra a importunação sexual nos estádios terá 
como objetivos:
i - enfrentar o crime de importunação sexual e a violência sexual nos está-
dios do Pará por meio da educação em direitos; 
ii - divulgar informações sobre importunação sexual e a violência sexual durante 
os eventos esportivos ou culturais realizados nas instalações dos estádios; 
iii - disponibilizar os telefones de órgãos públicos responsáveis pelo aco-
lhimento e atendimento das mulheres por meio de cartazes informativos 
dentro dos estádios; 
IV - incentivar a denúncia das condutas tipificadas; 
V - promover a conscientização do público e dos profissionais dentro dos 
estádios sobre a importunação sexual e a violência contra a mulher; 
vi - disponibilizar o acesso aos materiais dos órgãos públicos que atuem no 
acolhimento e enfrentamento à violência contra a mulher. 
art. 4º são ações da campanha permanente contra a importunação sexual 
e a violência sexual nos estádios: 
i - realização de campanhas educativas e não discriminatórias de enfrenta-
mento a importunação sexual e à violência sexual, através da administra-
ção dos estádios ou em parcerias com o Poder Público; 
ii - divulgação de campanhas próprias, de órgãos públicos ou instituições 
privadas de combate ao assédio e violência contra as mulheres, nos pe-
ríodos que comportem os intervalos dos eventos esportivos ou culturais, 
nos dispositivos de autofalante, nos murais informativos, nas telas de te-
levisão, telões ou em todo e qualquer meio de informação e comunicação 
dispostos nos estádios;
iii - divulgação das políticas públicas voltadas para o atendimento às víti-
mas de importunação sexual e a violência sexual; 
iv - a formação permanente dos funcionários dos estádios e prestadores 
de serviço sobre importunação sexual e a violência sexual contra mulheres.
Parágrafo único. o treinamento e formação dos funcionários dos estádios e 
prestadores de serviços sobre o tema deverá ser realizada ao menos uma 
vez ao ano, em parceria com o Poder Público ou instituição que atue dentro 
da temática. 
art. 5º Vetado. 
art. 6º o Poder executivo poderá regulamentar, no que couber, a pre-
sente lei para sua fiel execução.
art. 7º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 13 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

MeNsaGeM Nº 050/2022-GG    Belém, 13 de junho de 2022.
a sua excelência o senhor
deputado estadual fraNcisco das cHaGas silva Melo filHo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do estado
local
senhor Presidente,
senhoras e senhores deputados,
venho comunicar a vossas excelências que, nos termos do art. 108, § 
1º, da constituição estadual, resolvi vetar parcialmente o Projeto de lei nº 
364/21, de 17 de maio de 2022, que “dispõe sobre a criação da campanha 
permanente contra a importunação sexual de mulheres nos estádios do Pará.”
em que pese a louvável iniciativa da assembleia legislativa, o art. 5º 
do Projeto de lei apresenta inconstitucionalidade material, uma vez 

que a obrigatoriedade do fornecimento das imagens de câmeras de 
segurança sem determinação judicial vulnera o art. 5º, incisos X e Xii, 
da constituição federal.
essas, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são as razões 
que me levam a vetar parcialmente o Projeto de lei em causa (art. 5º), as 
quais ora submeto à elevada apreciação de vossas excelências.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Protocolo: 813871

decreto Nº 2.433,  de 13 de  JUNHo de 2022
altera o decreto estadual nº 2.044, de 3 de dezembro de 2021, que institui 
a Política estadual de incentivo à vacinação contra a covid-19.
o GoverNador do estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso v, da constituição estadual, e
considerando a ampla cobertura vacinal no estado, a redução expressiva 
do número de casos de infecção pelo Coronavírus e a necessidade de flexi-
bilizar as regras sobre a exigência do passaporte vacinal em locais abertos,
decreta: 
art. 1º  o decreto estadual nº 2.044, de 3 de dezembro de 2021, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“art. 2º  ..............................
............................................
v - exigência de comprovação do esquema vacinal completo para acesso apenas a 
ambientes fechados de estabelecimentos e/ou a eventos realizados em ambientes 
fechados.
............................................
art. 3º  Para que seja permitido o acesso apenas a ambientes fechados de 
estabelecimentos e/ou a eventos realizados em ambientes fechados, deverá 
ser exigida a comprovação do esquema vacinal completo (duas doses ou dose 
única, dependendo do imunizante), com uma das vacinas dispensadas pelo 
sistema Único de saúde (sUs) contra a covid-19.
............................................
iv - demais reuniões, eventos e festas, realizadas em espaços públicos ou 
comerciais fechados, excetuadas as atividades de natureza educacional.
............................................
§ 4º  Nos estabelecimentos e/ou eventos que contenham espaços abertos e 
espaços fechados, só será exigível a comprovação da vacinação para acesso aos 
ambientes fechados.
............................................”
art. 2º  este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoverNo, 13 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Protocolo: 813872

d e c r e t o Nº 2431, de 10 de JUNHo de 2022
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 11.457.357,60 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso v da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 11.457.357,60 (onze Milhões, Qua-
trocentos e cinquenta e sete Mil, trezentos e cinquenta e sete reais e 
sessenta centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781114998794 - seel 0101 339039 99.300,00

081012781214998317 - seel 0101 339030 200.000,00

081012781314998796 - seel 0101 334041 49.560,00

081012781314998796 - seel 0101 335041 2.565.000,00

141012060814918715 - sedaP 0101 449052 1.320,00

251010312815088887 - PGe 0140 339039 300.000,00

261010642215006730 - PMPa 0101 449052 150.177,60

281010460814918715 - NGPr 0101 449052 372.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339003 60.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 2.625.000,00

462021339215038850 - fcP 0101 339030 2.500.000,00

691012369514988383 - setUr 0101 339039 1.000.000,00

691012369514988792 - setUr 0101 339014 15.000,00

871010824415058859 - feas 0101 334181 170.000,00

901011030115078874 - fes 0101 334181 300.000,00

901011030215078289 - fes 0101 449039 550.000,00

971010312212978339 - seaP 0101 319004 500.000,00

total 11.457.357,60
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art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - sedoP 0101 449051 150.177,60
081012781214998317 - seel 0101 339032 99.300,00
251010309215088893 - PGe 0140 339014 300.000,00

401010612212978339 - Polícia civil 0101 319011 500.000,00
691012336315018507 - setUr 0101 339030 15.000,00
691012369514987658 - setUr 0101 339039 1.000.000,00

842020927200019027 - fiNaNPrev 0101 319001 9.392.880,00
total 11.457.357,60

art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 10 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

BreNda rassY carNeiro Maradei
secretária de estado de Planejamento e administração, em exercício

d e c r e t o Nº 2432, de 13 de JUNHo de 2022
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública estadual, crédito suplementar por sUPerávit, no 
valor de r$ 1.758.277,33 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.758.277,33 (Hum Milhão, setecen-
tos e cinquenta e oito Mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e três 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

271011812615088238 - seMas 0316 449052 1.405.000,00
622011030215078293 - HeMoPa 0660 449052 353.277,33

total 1.758.277,33

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 13 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 813860

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 783/2022-ccG, de 14 de JUNHo de 2022
o cHefe da casa civil da GoverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/736003,
r e s o l v e:
exonerar sUZaNa MoUra liMa do cargo em comissão de chefe de Gabine-
te do secretario adjunto (Gestão administrativa), código GeP-das-011.4, 
com lotação na secretaria de estado de segurança Pública e defesa social, 
a contar de 6 de junho de 2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da GoverNadoria do estado, 13 de JUNHo de 2022.
lUiZiel GUedes
chefe da casa civil da Governadoria do estado

Portaria Nº 784/2022-ccG, de 14 de JUNHo de 2022
o cHefe da casa civil da GoverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/733635,
r e s o l v e:
i. exonerar JoaQUiM dos saNtos freitas Neto do cargo em comissão 
de coordenador de campi - iesP, código GeP-das-011.4, com lotação na 
secretaria de estado de segurança Pública e defesa social, a contar de 9 
de junho de 2022.

ii. nomear JoÃo Batista PiNHeiro para exercer o cargo em comissão 
de coordenador de campi - iesP, código GeP-das-011.4, com lotação na 
secretaria de estado de segurança Pública e defesa social.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da GoverNadoria do estado, 13 de JUNHo de 2022.
lUiZiel GUedes
chefe da casa civil da Governadoria do estado

Portaria Nº 785/2022-ccG, de 14 de JUNHo de 2022
o cHefe da casa civil da GoverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/732828,
r e s o l v e:
i. exonerar rita de cássia GoMes caMariNHa do cargo em comissão de 
chefe da divisão de serviços ambulatoriais, código GeP-das-011.3, com 
lotação na secretaria de estado de saúde Pública.
ii. nomear edielMa cristiNa BarBosa d’oliveira para exercer o cargo 
em comissão de chefe da divisão de serviços ambulatoriais, código GeP-
das-011.3, com lotação na secretaria de estado de saúde Pública.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da GoverNadoria do estado, 13 de JUNHo de 2022.
lUiZiel GUedes
chefe da casa civil da Governadoria do estado

Portaria Nº 786/2022-ccG, de 14 de JUNHo de 2022
o cHefe da casa civil da GoverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/732828,
r e s o l v e:
i. exonerar soNia aNdressa de alBUQUerQUe Batista do cargo em co-
missão de chefe de centro de saúde, código GeP-das-011.2, com lotação 
na secretaria de estado de saúde Pública.
ii. nomear rita de cássia GoMes caMariNHa para exercer o cargo em 
comissão de chefe de centro de saúde, código GeP-das-011.2, com lota-
ção na secretaria de estado de saúde Pública.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da GoverNadoria do estado, 13 de JUNHo de 2022.
lUiZiel GUedes
chefe da casa civil da Governadoria do estado

Portaria Nº 957/2022-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° 2022/734666 de 10 de junho de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BeNevides/Pa, no dia 10/06/2022.

servidor objetivo
BeNedito rodriGUes de soUZa, cPf 067.542.362-72, 

matrícula funcional nº 3212181/ 1, Motorista, lotado na diretoria 
de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor do NUrMec, 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, 13 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 958/2022-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° 2022/731190, de 10 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
BeNevides/Pa, no dia 10/06/2022.

servidor objetivo
MaUro serGio MescoUto da silva, cPf 179.699.132-53, 

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

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 13 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais



6  diário oficial Nº 35.007 Terça-feira, 14 DE JUNHO DE 2022

Portaria Nº 960/2022-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° 2022/732191, de 10 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 aNaNiNdeUa/Pa, no dia 11/06/2022.

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

Gabinete, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao cerimonial, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 13 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 961/2022-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° 2022/736174, de 10 de junho de 2022.
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MaraBá/Pa, no período de 12 a 14/06/2022.

servidor objetivo
JoÃo Batista GoMes filHo, cPf 212.983.784-00 matrícula 
funcional nº 5900907/3, ocupante do cargo de secretário de 

diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da GoverNadoria do estado, 13 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 813865

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 950/2022 - crG
a coordeNadora de relaÇÕes GoverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e.
coNsideraNdo: o processo nº 2022/431657, de 08/04/2022.
coNsideraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
resolve:
desiGNar a servidora rosaNGela do socorro ferreira cardoso, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, matricula funcional nº 
183598/ 1, para a função de fiscal e ANDRESON ROCHA DO VALE, ocupan-
te do cargo de assessor de Gabinete, matrícula funcional  nº 5948157/1, 
para Suplente do Contrato nº 27/2022–CCG/PA, firmado com a empresa 
claro s/a, com vigência de 07/06/2022 a 06/12/2022, que tem como 
objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada(stfc), com 
fornecimento de discagem direta a ramal (ddr) ou similar, e linha direta 
empresarial, nas modalidades local (l), longa distância Nacional (ldN), 
longa distancia internacional (ldi) e discagem direta e Gratuita(ddG 
-0800), incluindo sistema informatizado de gerenciamento on line que per-
mita a visualização e gerenciamento de todas as linhas fixas contratadas e 
faturas do Plano  corporativo, além da cessão, em regime de comodato de 
equipamento telefônicos, incluindo todo o suporte técnico eventualmente 
necessário para estes serviços, destinado a atender a casa civil da Gover-
nadoria do estado, a contar de 07/06/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da GoverNadoriado estado, 13 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 813439

diÁria
.

Portaria Nº 954/2022-crG
a coordeNadora de relaÇÕes GoverNaMeNtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e

coNsideraNdo o processo n° 2022/736283, de 10 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar o servidor a abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de redeNÇÃo/Pa, no período de 12 a 15/06/2022.

servidor objetivo
PaUlo ataÍde GoMes de liMa, matrícula funcional nº 36676/1, 
cPf 082.459.242-53, ocupante do cargo de Motorista, lotação na 

coordenadoria de transporte.

dar apoio logístico ao servidor do cerimonial, no 
referido município.

ii- conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da GoverNadoria do estado, 13 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 955/2022-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° 2022/731330, de 10 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 10/06/2022.

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, 13 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 956/2022-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° 2022/739352, de 13 de junho de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de redeNÇÃo/Pa, no dia 14/06/2022.

servidor objetivo
JoseNir GoNÇalves NasciMeNto, matrícula funcional nº5190800/1, 

cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMec.
acompanhar a agenda do Governo, 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, 13 de Junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 813766
Portaria Nº 945/2022-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° 2022/736300, de 10 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 redeNÇÃo/Pa, no período de 12 a 15/06/2022.

servidor objetivo
silvio Jose PaNtoJa ferNaNdes, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da GoverNadoria do estado, 13 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 946/2022-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° 2022/736059, de 10 de junho de 2022;
coNsideraNDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
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resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MaraBá/Pa, no período de 12 a 14/06/2022.

servidor objetivo
leo varGas dorNelles, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

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

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da GoverNadoria do estado, 13 de Junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 948/2022-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° 2022/732246, de 10 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 aNaNiNdeUa/Pa, no dia 11/06/2022.

servidor objetivo
adria liaNa riBeiro da silva PeraccHi, matrícula funcional 
nº 57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo coordenador de 

eventos, lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 13 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 949/2022-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° 2022/734727, de 10 de junho de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BeNevides/Pa, no dia 10/06/2022.

servidor objetivo
JoseNir GoNÇalves NasciMeNto, matrícula funcional nº5190800/1, 

cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMec.
acompanhar a agenda do Governo, 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, 13 de Junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 951/2022-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° 2022/692560 de 2 de junho de 2022;
resolve:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho saNta-
rÉM/ ÓBidos/ aleNQUer/ saNtarÉM/Pa, no período de 06 a 11/06/2022.

servidor objetivo
alda lUZ dUarte araÚJo, cPf 261.073.332-15, matrícula 

funcional nº 5911283/2, cargo coordenador de área, lotada no 
centro regional de Governo do Baixo amazonas.

Participar de agenda institucional nos referidos 
municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco 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, 13 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 952/2022-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° 2022/731416, de 10 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar o colaborador eventual abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de BeNevides/Pa, no dia 10/06/2022.

colaborador objetivo

faUso MeNdes de PaUla, cPf 638.321.942-15. cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na agenda 
pública do Governo do estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
colaborador acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da GoverNadoria do estado, 13 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 953/2022-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° 2022/732130, de 10 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 aNaNiNdeUa/Pa, no dia 11/06/2022.

servidor objetivo
leo varGas dorNelles, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

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

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 13 de Junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N° 947/2022 – crG
a coordeNadora de relaÇÕes GoverNaMeNtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o processo n° 2022/721479, de 8 de junho de 2022;
resolve:
caNcelar 01 (uma) diária, para o município de saNta crUZ do arari/
Pa, no período de 11 a 12/06/2022, concedida através  da Portaria 
Nº 933/2021 - crG, de 08/06/2022, publicada no doe nº 35.002, de 
09/06/2022, que autorizou o deslocamento e diárias a servidora lUcieNNe 
BaNdeira PiNto, matrícula 7004460/4, cargo Mestre de cerimônia, lotada 
no Gabinete do Governador.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da GoverNadoria do estado, 13 de junho de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
chefe da casa civil , em exercício.

Protocolo: 813452

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 045/2022 – cMG, de 13 de JUNHo de 2022
o cHefe da casa Militar da GoverNadoria do estado, no exercício 
de suas atribuições legais,
considerando o disposto no inciso iv, do art. 3º, da lei federal nº 10.520 
de 2012 c/c lei n. 10.024/2019, que instituem no âmbito da União, esta-
dos, distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada 
Pregão eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de 72 (setenta e dois) aparelhos de ar-condicionado com o forne-
cimento de mão de obra, materiais de consumo, componentes, acessórios 
e substituição total de peças em garantia conforme condições, quantidades 
e exigências, para atender as necessidades da casa Militar do estado Pará, 
por um período de 12 (doze) meses.
resolve:
i – designar os servidores Heider da silva MartiNs, matrícula nº 
57199676/3, ocupante do cargo de coordenador de logística administrati-
va e BrUNo lUiZ silva de soUsa, matrícula nº 4219470/2, ocupante do 
cargo de assessor administrativo ii, para atuarem como equipe de apoio 
do Pregão eletrônico nº 007/2022 – cPl/cMG, que terá como Pregoeiro o 
servidor saMUel tavares riBeiro, matrícula nº 5949926, ocupante do 
cargo de coordenador de logística administrativa;
ii – fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a vigência desta Portaria, a 
constar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e 
sucessivo período, desde que justificado;
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iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa Militar da GoverNadoria do estado, 13 de JUNHo de 2022.
osMar vieira da costa JÚNior – cel QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do estado

Protocolo: 813782

errata
.

errata do eXtrato do 4º terMo aditiVo ao coNtrato adMi-
NistratiVo Nº 004/2018 – cMG
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 704768
PUBLicado No doe nº 34.701, de 16/09/2021
oNde se LÊ:
“objeto: fornecimento de Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros, Pães, 
frios e outros).”
Leia-se:
“objeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor global do 
referido contrato administrativo.”
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa Militar da GoverNadoria do estado, 13 de JUNHo de 2022
osMar vieira da costa JÚNior - cel QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do estado.

Protocolo: 813749

coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo N° 016/2021 – cMG.

contratante: casa Militar da GoverNadoria do estado do Pará, 
inscrita sob o cNPJ de nº: 07.313.542/0001-63;
contratada: scG BriNdes, PreseNtes e serviÇos ltda, cNPJ nº 
28.274.979/0001-05;
Modalidade: Pregão eletrônico nº 005/2021 – sePlad/dGl;
objeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor global do con-
trato administrativo n° 016/2021 – cMG, perfazendo o valor de r$ 652,50 
(seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos);
valor Global: r$ 3.262,50 (três mil, duzentos e sessenta e dois reais e 
cinquenta centavos);
dotação orçamentária:

  funcional Programática 04.122.1297.8407 – operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa 33.90.30.21 – Material de consumo / Material de copa e cozinha

ação detalhada 188597
Plano interno 4120008407c

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

data da assinatura: 13/06/2022.
osMar vieira da costa JÚNior- cel QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do estado.

Protocolo: 813412
eXtrato do 5º terMo aditiVo ao coNtrato 

adMiNistratiVo Nº 004/2018 – cMG
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar por 12 
(doze) meses o prazo de vigência do referido contrato adminis-
trativo nº 004/2018 – cMG, conforme o disposto no inciso ii do 
art. 57 da lei federal nº 8.666/93, atinente ao Processo adminis-
trativo eletrônico nº 2021/1297111 – cMG e Parecer Jurídico nº 
105/2024 – asJUr/cMG e demais legislações aplicáveis ao assunto. 
valor Global: r$: 145.057,50 (cento e quarenta e cinco mil, cinquenta e 
sete reais e cinquenta centavos).
dotação orçamentária:

atividade 8315 – apoio logístico para atuação Governamental

Natureza da despesa 33.90.30.07 – Material de consumo / Gêneros de alimentação

funcional Programática 04.122.1297.8315

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

contratada: iNteGral distriBUidora de ProdUtos aliMeNtÍcios ei-
reli. cNPJ: 15.080.238/0001-41.
endereço: conj. Geraldo Palmeira, Quadra 38, casa 02/aNeXo, Bairro dis-
trito industrial, ceP 67.040-440, ananindeua/Pará.
vigência do contrato: 08 de dezembro de 2021 a 07 de dezembro de 2022.
data da assinatura do 5º tac: 07/12/2021.
osMar vieira da costa JÚNior - cel QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do estado.
*republicado por ter saído com incorreção no doe nº 34.791, de 
10 de dezembro de 2021

Protocolo: 813736

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 013/2022-cMG
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da casa Militar da GoverNadoria, escrito no cNPJ/
Mf sob nº 07.313.542/0001-63, e a empresa BWB – NeGÓcios PUBlici-
tários ltda, cNPJ: 84.147.081/0001-47, com endereço na rua Gaspar 
viana, 773 - reduto-Belém-Pará-ceP 66.053-090.

do oBJeto: contratação de 02 (duas) assinaturas anuais de jornal im-
presso de periodicidade diária à casa Militar da Governadoria do estado 
do Pará, por um período de 12 meses. Processo em consonância com o 
Parecer Jurídico datado 048/2022 – asJUr/cMG - Pa, acostado aos autos 
do Processo administrativo 2022/451897.
da fUNdaMeNtaÇÃo leGal e JUstificativa de iNeXiGiBilidade de 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, da lei fe-
deral 8.666/93.
valor estiMado: r$ 1.329,24 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e 
vinte e quatro centavos).
recUrsos orÇaMeNtários: funcional Programática 04.122.1297.8407 
– operacionalização das ações administrativas/ Natureza da despesa 
33.90.39.01 – outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica / assinatu-
ras de Periódicos e anuidades / ação detalhada 188597 / Plano interno 
4120008407c / fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recur-
sos ordinários).
foro: comarca de Belém – estado do Pará.
data: Belém/Pa, 13 de junho de 2022.
casa Militar da GoverNadoria do estado do Pará
osMar vieira da costa JUNior – cel QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 813776

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 013/2022-cMG
considerando o Parecer Jurídico datado 048/2022 – asJUr/cMG Pa, reco-
nheço e ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 013/2022 – CMG 
Pa, com fulcro no art. 25, da lei federal 8.666/93, visando à despesa 
com a contratação de 02 (duas) assinaturas anuais de jornal impresso de 
periodicidade diária à casa Militar da Governadoria do estado do Pará, por 
um período de 12 meses, pela empresa BWB – NeGÓcios PUBlicitários 
ltda, cNPJ: 84.147.081/0001-47, com endereço na rua Gaspar viana, 
773 – reduto – Belém – Pará - ceP 66.053-090, conforme documentação 
anexada aos autos do Processo administrativo 2022/451897.
valor: r$ 1.329,24 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e quatro 
centavos).
 Belém/Pa, 13 de junho de 2022.
casa Militar da GoverNadoria do estado do Pará
osMar vieira da costa JUNior – cel QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 813778

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 533/2022 – di/cMG, 
de 13 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: 10 a 12/06/2022;Quantidade de diárias: 3,0 (alimenta-
ção) 2,0 (pousada);servidoras: Joana Marques da silva, Mf nº 5947034/2, 
cleonice Gonçalves Pantoja, Mf nº 5947460/2;Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cel QoPM os-
mar vieira da costa Junior.

Protocolo: 813719
eXtrato de Portaria Nº 532/2022 – di/cMG, 

de 13 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do estado;Município de origem: Belém/Pa;-
destino: Brasília/df;Período: 07 a 08/06/2022;Quantidade de diárias: 2,0 
(alimentação) 1,0 (pousada);servidor: 1º teN QoPM luiz Paulo Benjamin 
leal, Mf nº 4220579/4;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno.ordenador: cel QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 813710
eXtrato de Portaria Nº 534/2022 – di/cMG, 

de 13 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Brasília/df;Período: 12 a 14/06/2022;Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação);servidores: teN cel QoPM cassio tabaranã sil-
va, Mf nº 5807867/2, MaJ QoPM José rogério da silva Holanda, Mf nº 
57198359/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cel QoPM osmar vieira da costa Junior.

Protocolo: 813722

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 033/2022 – cMG, de 13 de JUNHo de 2022.
o cHefe da casa Militar da GoverNadoria do estado, no uso de 
suas atribuições legais,
coNsideraNdo os termos da súmula do stf nº 473, e
coNsideraNdo as informações constantes no Processo nº 2021/714947,
resolve:
i - torNar seM efeito a Portaria Nº 510/2022 – di/cMG de 08 de 
junho de 2022, referente à concessão de diárias, publicada no doe nº 
35.002 de 09 de junho de 2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
casa Militar da GoverNadoria do estado, 13 de JUNHo de 2022.
osMar vieira da costa JÚNior - cel QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do estado

Protocolo: 813688
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 291/2022-PGe.G. Belém, 13 de junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o artigo 88 da lei 5.810/94 e Pae 2022/729956
resolve:
coNceder, 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade à servidora 
Mayara silva do carmo, técnica de Procuradoria, identidade funcional nº 
57198195/2, no período de 06.06 a 02.12.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGes GoUveia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 813632

errata
.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
resolve:
PUBLicar, errata da Portaria Nº 282/2022-PGe.G., de 
08.06.2022, publicada no doe nº 35.006, de 13.06.2022.
onde se lê:
no período 30.06 a 19.07.2022
Leia-se:
no período 20.06 a 19.07.2022
adriaNa fraNco BorGes GoUveia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 813166

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2022
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da ProcUradoria-Geral do estado, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 34.921.759/0001-29 e a empresa editora fÓrUM ltda, 
pessoa jurídica inscrita no cNPJ/Mf nº 41.769.803/0001-92.
oBJeto: aquisição da Biblioteca digital fórum de vídeos 5ª, 6ª e 7ª séries, 
comercializadas exclusivamente pela empresa editora fórum ltda.
valor estiMado: r$ 70.833,00 (setenta mil oitocentos e trinta e três reais).
fUNdaMeNtaÇÃo leGal e JUstificativa de iNeXiGiBilidade de lici-
taÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da lei 
federal nº 8.666/93, considerando a exclusividade de produção, comercia-
lização e distribuição de produtos.
recUrsos orÇaMeNtários: UG 25103; funcional programática: 
25101.03.092.1508.8893, elemento de despesa: 339039, fonte: 0340.
ordeNador resPoNsável: ricardo Nasser sefer– Procurador-Geral 
do estado.
foro: Belém - estado do Pará.
ricardo Nasser sefer
Procurador-Geral do estado

Protocolo: 813461

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
 O Procurador-Geral do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo de Inexi-
gibilidade de licitação nº 004/2022 para a aquisição da Biblioteca digital 
fórum de vídeos 5ª,6ª  e 7ª séries, comercializadas exclusivamente pela 
empresa editora fórum ltda.
 valor: r$ 70.833,00 (setenta mil oitocentos e trinta e três reais).
Belém (Pa).
ricardo Nasser sefer
Procurador-Geral do estado

Protocolo: 813463

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 289/2022-PGe.G. Belém, 10 de junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2022/706542;
resolve:
coNceder, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 04 ½ diárias 
às servidoras  Katiane cristina da silva Borges, coordenadora, identidade 
funcional nº 5888805/1 e Geicedete de fátima de souza santos, Gerente, 
identidade funcional nº 5955855/1, para participarem do “curso prático de 
retenções tributárias integrado com a efd-reiNf”, no período de 19.06 a 
23.06.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: João Pessoa/PB
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGes GoUveia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 813144

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto ao 
coNtrato de No 015/2021-seac
Processo N°2021/1290454
oriGeM: Pregão eletrônico, srP n°006/2020 Nlic/sedUc arP n°008/2020 
Justificativa: o pedido de carona foi feito para lote da região metropo-
litana, abrangendo 6 unidades: cabanagem, icuí, Nova União (Ma-
rituba), Benguí, Jurunas e terra firme, entretanto por erro saiu canaã 
dos carajás e Parauapebas no lugar de Jurunas e terra firme. des-
ta feita conforme apontamentos pelo controle interno e Núcleo Ju-
rídico faz-se necessário apostilar para substituição dos polos de ca-
naã do carajás e Parauapebas pelas Usinas do Jurunas e terra firme. 
data de assinatura: 10/06/2022
contratada: service aliança Pará , cNPJ n° 09.675.221/0001-34
ordeNador: ricardo Brisolla Balestreri
secretário de estado

Protocolo: 813623

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 03/2022 
espécie: termo de execução descentralizada n° 03/2022 – seac 
Processo: 2022/525359 . 
Partes: secretaria estratÉGica de articUlaÇÃo da cidadaNia - 
seac, cNPJ n° 37.205.760/0001-45 e secretaria de estado de saúde Pú-
blica – sesPa, cNPJ n° 05.054.929/0001-17.
objeto de transferência: cooperação mútua entre os partícipes 
para fortalecimento e intensificação das ações de saúde, por meio 
do destaque de recurso para aquisição de 7(sete) ambulâncias.  
valor da descentralizadora: r$ 2.443.512,87. 
vigência: 3 (três) meses
data de assinatura: 10/06/2022. 
ordeNador: ricardo Brisolla Balestreri
secretário de estado

Protocolo: 813628

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 069/2022-GaB, de 13 de junho de 2022.
o aUditor adJUNto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGe Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2022/730903.
resolve:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor edil-
son Nery Pinheiro, matrícula nº 5206804/8, ocupante do cargo de as-
sessor, lotado na auditoria Geral do estado, no período de 01/07/2022 a 
15/07/2022 e 20/09/2022 a 04/10/2022, referente ao período aquisitivo 
de 01/07/2021 a 30/06/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNeY carvalHo de oliveira
auditor-adjunto

Protocolo: 813431
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

diÁria
.

Portaria Nº 143 de 13 de JUNHo de 2022
o PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNsideraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 (quatro) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, para realização da ação cidada-
nia no município de Melgaço/Pa, no período de 13 a 17 de junho de 2022.
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serVidor MatrÍcULa
ana carolina do rosário vieira 5941222/5

anderson vieira acioles 5946715/1
deyse do socorro de oliveira coutinho 5963376/1

Gabriel salvador Margalho 5963274/1
Jessica freire ribeiro 5953812/1

larissa Mayara cordeiro tobias 5953782/1
Monica tapajós da silva 57218121/5

Nadilson cardoso das Neves 5945840
Paulo de tarso Picanço Maia de souza 5953787/1

Paulo ivan conceição de lima 5946741/1
romulo Mira cavallero de Queiroz 5921153/2

sandra sueli Martins reis 5107393/1

reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
alBerto HeNriQUe teiXeira de Barros
Presidente
fundação ParáPaz

Protocolo: 813239

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 142 de 10 de JUNHo de 2022
o PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No Uso das atriBUiÇÕes le-
Gais, QUe lHe sÃo coNferidas Pelo decreto PUBlicado No doe 
No. 34.490, de 12 de fevereiro de 2021, eM oBservÂNcia aos ter-
Mos da lei No 8.097 de 01 de JaNeiro de 2015.
coNsideraNdo o QUe disPÕe os art. 74 da lei Nº 5.810 de 24 de 
JaNeiro de 1994 e aiNda de acordo coM o Protocolo: 2022/729204,
resolve: suspender por necessidade de serviço o gozo de férias da 
servidora ana cláudia Guimbal de aquino felipe, de 01/06/2022 a 
30/06/2022, matricula 80845427/4, concedida através da portaria n.º88, 
de 03/05/2022, publicada no doe n.º34957 de 04/05/2022, a contar de 
02/06/2022 para posterior gozo em período oportuno.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
alBerto HeNriQUe teiXeira de Barros
PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 813540

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 535/2022-daF/sePLad, de 09 de JUNHo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doe nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sePlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doe nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNsideraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/740268,
resolve:
i-coNceder ao servidor alcides caMarao filHo, id. funcional nº. 
2704/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, lotado na co-
ordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 16 de maio de 2022 a 14 de junho de 2022, referente ao triênio 
de 02/01/2011 a 01/01/2014.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 16.05.2022
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 09 de 
JUNHo de 2022.
iris alves MiraNda NeGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 813670
Portaria Nº 542/2022-daF/sePLad, de 10 de JUNHo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doe nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sePlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doe nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNsideraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsideraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/716808,
resolve:
coNceder a servidora dioGa PiNHeiro da costa, id. funcional nº. 
3255107/1, ocupante do cargo de auxiliar administrativo, lotada na co-
ordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022, referente 
ao triênio de 06/01/2012 a 05/01/2015.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 10 de 
JUNHo de 2022.
iris alves MiraNda NeGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 813487

Portaria Nº 543/2022-daF/sePLad, de 13 de JUNHo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doe nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sePlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doe nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNsideraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/672655,
resolve:
coNceder a servidora raiMUNda iris Pereira HoNorato, id. funcio-
nal nº. 57217326/2, ocupante do cargo de assistente administrativo, lo-
tada na diretoria de administração e finanças, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 20 de junho de 2022 a 19 de julho de 2022, referen-
te ao triênio de 24.11.2011 a 23.11.2014.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 13 de 
JUNHo de 2022.
iris alves MiraNda NeGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 813500

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 547/2022-daF/sePLad, de 13 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°2022/723330,
r e s o l v e:
desiGNar a servidora Maria aNGelica saNtos de soUZa, id. funcional 
nº. 57212559/1, para responder pela coordenadoria de compras Gover-
namentais, durante o impedimento legal do titular MilKNer NaZareNo 
MiraNda da rocHa filHo, id. funcional nº. 54197884/2, no período de 
04/07/2022 a 02/08/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 13 de 
JUNHo de 2022.
iris alves MiraNda NeGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 813683

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 1º
convênio Fde nº: 001/2022
Processo: 283.858/2021
objeto: alteração do valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$1.705.579,58, sendo 
como parte do estado o valor de r$1.637.356,39 e a contrapartida Muni-
cipal passa para o valor de r$68.223,19
data da assinatura: 10/06/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Mãe do Rio
concedente: sePlad
ordenador de despesa: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 813196
termo aditivo: 1º
convênio fde nº: 006/2022
Processo: 1161924/2021
objeto: alteração do valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$1.000.006,84, sendo 
como parte do estado o valor de r$950.006,50 e a contrapartida Munici-
pal passa para o valor de r$50.000,34
data da assinatura: 10/06/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Acará
concedente: sePlad
ordenador de despesa: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 813201

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 0143/2022-Gs/sePLad de 10 de JUNHo de 2022
a secretária de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, em 
exercício no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 
715/2022-CCG de 30/05/2022, publicado no Diário Oficial nº 34.988 de 
31/05/2022 e,
coNsideraNdo o decreto estadual nº. 795/2020, de 29/05/2020, publi-
cada no doe em 01/06/2020;
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/675649;
r e s o l v e:
ceder a servidora aNa lUcia folHa de alMeida, id. funcional nº. 
57202728/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para 
a defensoria Pública do estado do Pará, no período de 01/07/2022 a 
30/06/2026, com ônus para o órgão cessionário, nos termos do decreto 
estadual nº. 795/2020.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 10 de 
JUNHo de 2022.
BreNda rassY carNeiro Maradei
secretária de estado de Planejamento e administração, em exercício

Protocolo: 813478
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Portaria Nº 188, de 13 de JUNHo de 2022 - dPo
o secretário de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguri-
dade social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 2432, de 13/06/2022.
resolve:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 188, de 13 de JUNHo de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

defesa social
PMPa

investimentos 0,00 150.177,60 0,00 0,00 150.177,60
equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 150.177,60 0,00 0,00 150.177,60

seGUP
outras despesas 

correntes 0,00 164.385,89 0,00 0,00 164.385,89

despesas ordinárias
destaQUe receBido 

do(a) cBM
 0101 0,00 29.580,29 0,00 0,00 29.580,29

destaQUe receBido 
do(a) fes

 0149 0,00 134.805,60 0,00 0,00 134.805,60
deseNvolviMeNto 
sÓcio-ecoNÔMico

feMa
investimentos 0,00 1.405.000,00 0,00 0,00 1.405.000,00

equipamentos e Mate-
rial Permanente

ProvisÃo receBida 
do(a) seMas

 0316 0,00 1.405.000,00 0,00 0,00 1.405.000,00
NGPr

investimentos 0,00 372.000,00 0,00 0,00 372.000,00
equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 372.000,00 0,00 0,00 372.000,00

sedaP
investimentos 0,00 1.881.980,00 0,00 0,00 1.881.980,00

equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 1.881.980,00 0,00 0,00 1.881.980,00
iNfra-estrUtUra e 

traNsPorte
aGtraN

outras despesas 
correntes 0,00 5.588,61 0,00 0,00 5.588,61

contrato Global
 0101 0,00 5.588,61 0,00 0,00 5.588,61

setraN
investimentos 0,00 1.441.754,68 0,00 0,00 1.441.754,68

obras e instalações
 0101 0,00 1.441.754,68 0,00 0,00 1.441.754,68

PolÍtica social
feas

outras despesas 
correntes 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

fes

outras despesas 
correntes 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

HeMoPa
investimentos 0,00 903.277,33 0,00 0,00 903.277,33

equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0660 0,00 353.277,33 0,00 0,00 353.277,33
reforma

destaQUe receBido 
do(a) fes

 0101 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
PolÍtica sÓcio-

cUltUral
fcP

outras despesas 
correntes 0,00 5.185.000,00 0,00 0,00 5.185.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 5.185.000,00 0,00 0,00 5.185.000,00

seel
outras despesas 

correntes 0,00 2.814.560,00 0,00 0,00 2.814.560,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 2.814.560,00 0,00 0,00 2.814.560,00

sUBordiNados ao 
GoverNo do estado

fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 0,00 794.434,47 0,00 0,00 794.434,47

despesas ordinárias
 0661 0,00 794.434,47 0,00 0,00 794.434,47

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 2.253.980,00 0,00 0,00 2.253.980,00

NGPr
 0101 0,00 372.000,00 0,00 0,00 372.000,00

sedaP
 0101 0,00 1.881.980,00 0,00 0,00 1.881.980,00

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 944.612,07 0,00 0,00 944.612,07

fundação ParáPaz
 0661 0,00 794.434,47 0,00 0,00 794.434,47

PMPa
 0101 0,00 150.177,60 0,00 0,00 150.177,60

cultura 0,00 5.185.000,00 0,00 0,00 5.185.000,00
fcP
 0101 0,00 5.185.000,00 0,00 0,00 5.185.000,00

direitos socioas-
sistenciais 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

feas
 0101 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

esporte e lazer 0,00 2.814.560,00 0,00 0,00 2.814.560,00
seel

 0101 0,00 2.814.560,00 0,00 0,00 2.814.560,00
Governança 

Pública 0,00 1.405.000,00 0,00 0,00 1.405.000,00

feMa
ProvisÃo 

receBida do(a) 
seMas

 0316 0,00 1.405.000,00 0,00 0,00 1.405.000,00
infraestrutura e 

logística 0,00 1.441.754,68 0,00 0,00 1.441.754,68

setraN
 0101 0,00 1.441.754,68 0,00 0,00 1.441.754,68

Manutenção da 
Gestão 0,00 5.588,61 0,00 0,00 5.588,61

aGtraN

 0101 0,00 5.588,61 0,00 0,00 5.588,61

saúde 0,00 1.338.082,93 0,00 0,00 1.338.082,93
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fes
 0101 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

HeMoPa
 0660 0,00 353.277,33 0,00 0,00 353.277,33

destaQUe rece-
Bido do(a) fes

 0101 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
seGUP

destaQUe rece-
Bido do(a) fes

 0149 0,00 134.805,60 0,00 0,00 134.805,60
segurança Pública 0,00 29.580,29 0,00 0,00 29.580,29

seGUP
destaQUe rece-
Bido do(a) cBM

 0101 0,00 29.580,29 0,00 0,00 29.580,29

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - recUrsos ordi-

Narios                                         0,00 12.900.641,18 0,00 0,00 12.900.641,18

0149 - fes - sUs / fundo 
a fundo 0,00 134.805,60 0,00 0,00 134.805,60

0316 - recursos Próprios 
do fundo estadual de Meio 

ambiente
0,00 1.405.000,00 0,00 0,00 1.405.000,00

0660 - recursos Provenientes 
de transferências de convê-

nios e outros
0,00 353.277,33 0,00 0,00 353.277,33

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 794.434,47 0,00 0,00 794.434,47

total 0,00 15.588.158,58 0,00 0,00 15.588.158,58

Portaria Nº 189, de 13/06/2022 - dPo
o secretário de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
resolve:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 1.100.000,00 (Hum Milhão, cem Mil reais), na(s) dota-
ção(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentá-
ria(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 
- ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

691012369514988791 - setUr 0101 334041 300.000,00

782011957314908699 - faPesPa 0101 339020 800.000,00

total 1.100.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

691012369514988791 - setUr 0101 332041 300.000,00

782011957314908699 - faPesPa 0101 332041 300.000,00

782011957314908699 - faPesPa 0101 335041 500.000,00

total 1.100.000,00

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

Portaria Nº 190, de 13 de JUNHo de 2022 - dPo
o secretário de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da segurida-
de social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
resolve:
i - reduzir no montante de r$ 794.434,47 (setecentos e Noventa e Quatro 
Mil, Quatrocentos e trinta e Quatro reais e Quarenta e sete centavos), a 
quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) 
da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constan-
te(s) desta Portaria.

ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 190, de 13 de JUNHo de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

sUBordiNados ao GoverNo do estado
fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 0,00 794.434,47 0,00 0,00 794.434,47

despesas ordinárias
 0301 0,00 794.434,47 0,00 0,00 794.434,47

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 794.434,47 0,00 0,00 794.434,47

fundação ParáPaz
 0301 0,00 794.434,47 0,00 0,00 794.434,47

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0301 - recursos ordinários 0,00 794.434,47 0,00 0,00 794.434,47

total 0,00 794.434,47 0,00 0,00 794.434,47

Protocolo: 813861

Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 001/2022-Pss-sePLad/Pa
editaL Nº 003/2022/Pss / sePLad, de 08 de JUNHo de 2022.
o secretário de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no doe nº 34.918 de 01 de abril de 2022 
e, coNsideraNdo os princípios que regem a administração pública, em 
especial, os da legalidade e publicidade,
resolve: torNar PÚBlico, após a análise dos recursos, o resUltado 
defiNitivo da aNálise docUMeNtal e cUrricUlar do Processo seleti-
vo Simplificado Nº 001/2022-PSS-SEPLAD/PA, NÍVEL SUPERIOR – BELÉM; 
sUPerior e MÉdio – deMais MUNicÍPios, bem como, coNvocar os 
candidatos classificados na segunda fase (análise documental e curricular) 
para vagas do município de Belém, para comparecerem pessoalmente à 
realização da terceira fase - eNtrevista
BeLÉM
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 serra 6.00 1

20220255434007 GUstavo dos reis oliveira 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

2022025593051 Naira Bastos de MeNeZes vieira aBdoN 23.50 2

2022025542810 coNceiÇÃo do socorro de Melo Pereira       19.00 3

20220255400599 taYse dos saNtos lola 19.00 4

20220255345125 reNata alMeida fiGUeira 18.80 5

2022025545629 JoelMa do socorro da costa GraÇa 18.40 6

coNVocaÇÃo/HorÁrio de reaLiZaÇÃo das eNtreVistas
aNaLista de saÚde ocUPacioNaL - PsicoLoGia
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Horário data Posição

2022025543104 MicHele torres dos saNtos de Melo 09:00h às 09:20h 15/06/2022 1

2022025593051 Naira Bastos de MeNeZes vieira aBdoN 09:25h às 09:45h 15/06/2022 2

2022025542810 coNceiÇÃo do socorro de Melo Pereira 09:50h às 10:10h 15/06/2022 3

20220255400599 taYse dos saNtos lola 10:15h às 10:35h 15/06/2022 4

20220255345125 reNata alMeida fiGUeira 10:40h às 11:00h 15/06/2022 5

2022025545629 JoelMa do socorro da costa GraÇa 11:05h às 11:25h 15/06/2022 6
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aNaLista de saÚde ocUPacioNaL - PerÍcia MÉdica
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Horário data Posição
2022025515979 MarJaNe aZevedo serra 11:30h às 11:50h 15/06/2022 1

20220255434007 GUstavo dos reis oliveira 11:55h às 12:15h 15/06/2022 2

resULtado deFiNitiVo(aNÁLise doc. e cUrricULar) deMais 
MUNiciPios BraGaNÇa
aNaLista de saÚde ocUPacioNaL - PerÍcia MÉdica
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
20220256408317 Marcello JosÉ ferreira silva 10.50 1

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 cassia riBeiro Pereira 21.50 1
20220256353979 WesleY forte Moreira 21.50 2
2022025612760 teresiNHa riBeiro da silva BeZerra 21.20 3

Belém (Pará), 13 de junho de 2022.
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 813866

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 111 de 13 JUNHo de 2022.
o Presidente da iMPreNsa oficial do estado - ioe, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril de 2022.
considerando o Pae nº 2022/415213
resolve:
conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso i, letra “a”, da lei nº 5.810 de 
24.01.94, ao servidor lUiZ carlos BarBosa do NasciMeNto, matrícula 
nº 3151662/1, ocupante da função de assist. oP. Graficas “B”, licença 
Prêmio de 60 (sessenta) dias, no período de 01/06/2022 à 30/07/2022 
referente ao triênio de 01/09/2011 à 31/08/2014.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNeiro
Presidente

Protocolo: 813434
Portaria Nº 112 de 13 JUNHo de 2022.
o Presidente da iMPreNsa oficial do estado - ioe, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril de 2022.
considerando o Pae nº 2022/609108
resolve:
conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso i, letra “a”, da lei nº 5.810 
de 24.01.94, ao servidor saMUel dos saNtos raMos, matrícula nº 
3150470/1, ocupante da função de assist. oP. Graficas “c” licença Prê-
mio de 120 (cento e vinte) dias, no período de 01/06/2022 à 29/09/2022 
referente aos triênios de:
• 25/07/2011 à 24/07/2014;
• 25/07/2014 à 24/07/2017.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNeiro
Presidente

Protocolo: 813438

diÁria
.

Portaria N.º 108 de 09 de JUNHo de 2022.
o Presidente da iMPreNsa oficial do estado-ioe, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril  de 2022.
considerando o Processo do Pae nº 2022/705722
resolve:
conceder ao servidor  reginaldo ramires de Moraes , cPf nº 430.392.942-
53, matrícula nº 55207756/1, supervisor i e assessor da editora Pública 
dalcídio Jurandir, desta autarquia, 04 e ½ (quatro e meia) diárias, pelo 
deslocamento ao município de altamira/Pa,  no período 15/06/2022 à 
19/06/2022  para  acompanhar o diretor  administrativo e financeiro no 
evento, iv fliX-festa literária internacional do Xingu.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNeiro
Presidente

Protocolo: 813114

Portaria N.º 107 de 09 de JUNHo de 2022.
o Presidente da iMPreNsa oficial do estado-ioe, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril  de 2022.
considerando o Processo do Pae nº 2022/705581
resolve:
conceder ao servidor Moisés alves de souza , cPf nº 381.444.252-00, 
matrícula nº 80845029/5, diretor administrativo e financeiro desta au-
tarquia, 04 e ½ (quatro e meia) diárias, pelo deslocamento ao município 
de altamira/Pa,  no período 15/06/2022 à 19/06/2022  para  participar do 
evento, iv fliX-festa literária internacional do Xingu.
registre-se, publique-se e cumpra-se
aroldo carNeiro
Presidente

Protocolo: 813117

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata, do período concessivo de férias da servidora eliany siqueira 
arrais, matricula nº 3159019/1, concedida através da Portaria 
Nº 084 de 27 de maio de 2022.
onde se Ler: 13.06.2022 a 30.06.2022
Leia-se: 13.06.2022 a 12.07.2022
aNiZio BesteNe JUNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 813211

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 449 de 13 de JUNHo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará – 
iGePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o que dispõe o art. 81 a 84 de lei nº 5.810/94; a ordem 
de serviço nº 001/2018 - iGePrev/Pa e a Portaria N° 010/2022, de 
01/01/2022, publicada no doe nº 34.835, de 18/01/2022;
coNsideraNdo o laudo Médico Pericial nº 206542a/1 e os Processos ad-
ministrativos eletrônicos n° 2022/721751, de 08/06/2022 e 2022/387003, 
de 31/03/2022.
resolve:
i- forMaliZar a concessão à servidora Marieta rodrigues cavallero dos 
santos, matrícula n° 5920231/3, ocupante do cargo de técnico Previden-
ciário a, de 60 (sessenta) dias de afastamento para tratamento de saúde, 
no período de 31/03/2022 a 29/05/2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará, 13 de junho de 2022.
iltoN GiUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 813765
Portaria Nº 448 de 13 de JUNHo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará – 
iGePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o que dispõe o art. 81 a 84 de lei nº 5.810/94; a ordem 
de serviço nº 001/2018 - iGePrev/Pa e a Portaria N° 010/2022, de 
01/01/2022, publicada no doe nº 34.835, de 18/01/2022;
coNsideraNdo o laudo Médico Pericial nº 206542a/1 e os Processos ad-
ministrativos eletrônicos n° 2022/721751, de 08/06/2022 e 2022/494636, 
de 25/04/2022.
resolve:
i- forMaliZar a concessão à servidora lorena alice cezar da cruz olivei-
ra, matrícula n° 5948960/1, ocupante do cargo de técnico Previdenciário 
a, de 30 (trinta) dias de afastamento para tratamento de saúde, no perí-
odo de 19/04/2022 a 18/05/2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará, 13 de junho de 2022.
iltoN GiUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 813761
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desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 450 de 13 de JUNHo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará – 
iGePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo, o Processo administrativo eletrônico nº 2022/726785, 
de 09/06/2022.
resolve:
i – desiGNar o servidor Newton fernando lopes da silva, matrícula nº 
57221203/2, ocupante do cargo de assessor, lotado no Gabinete da Presi-
dência, para responder pela Gerência, durante impedimento da titular, no 
período de 18/07/2022 a 01/08/2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará, 13 de junho de 2022.
iltoN GiUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 813330

diÁria
.

Portaria Nº 451 de 13 de JUNHo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará – 
iGePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico nº 2022/656917 
(Pae), de 26/05/2022, que trata sobre autorização de deslocamento e 
concessão de diárias.
resolve:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo aos servidores abaixo relaciona-
dos, a viajarem a cidade de fortaleza/ce, no período de 07/06/2022 a 
11/06/2022, a fim de participarem do 55° Congresso Nacional da ABIPEM 
e do 4° congresso estadual da acePreM:

serVidores MatrÍcULa carGo/FUNÇÃo LotaÇÃo
ana rita dopazo antonio José 

lourenço 5760429/4 Procurador/Procurador-chefe Procuradoria Jurídica

césar augusto carneiro lopes 57173764/1 Procurador/coordenador coordenadoria do contencioso

Maria do carmo Melo Braga 5948675/1 técnico Previdenciário a/
coordenador coordenadoria de execução

Mário Nascimento Moura 57234093/2 técnico Previdenciário a coordenadoria do contencioso
Milene cardoso ferreira 57217411/1 Procurador/coordenador coordenadoria do consultivo

Paula oliveira costa souza 7001227/1 Procurador coordenadoria do contencioso

ii – coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro 
e meia) diárias aos servidores citados acima, que se deslocarão conforme 
item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará, 13 de junho de 2022.
iltoN GiUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 813594

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 049/2022
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência social do estado do Pará;
considerando deferimento do tribunal de contas do estado do Pará – tce, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente edital citaMos/NotificaMos os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGePrev, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° Processo
 iGePreV

Processo
tce iNteressado(a)

1 2022/741105 500773/2017 ilZa NaZarÉ GUilHoN da silva
2 2022/741105 515555/2017 Maria das GraÇas de soUZa teiXeira
3 2022/741105 524567/2017 Gilsival saMPaio PiNHeiro
4 2022/741105 528896/2017 roBerto aNtÔNio da silva vilHeNa
5 2022/741105 536250/2017 aNtÔNio rodriGUes MaUÉs
6 2022/741105 536373/2017 reGiNa lÚcia oliveira MoNteiro

Belém, 13 de junho de 2022.
iltoN GiUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará – iGePrev.

Protocolo: 813552

editaL de credeNciaMeNto e atUaLiZaÇÃo Nº 001/2022
o instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará – iGePrev, autar-
quia estadual, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.873.910/0001-00, sedia-
do na av. alcindo cacela, nº 1.962, Bairro de Nazaré, ceP: 66.040-020, 
na cidade de Belém, estado do Pará, no uso de suas atribuições legais 
e, em conformidade com a resolução cMN nº 4.963/2021, a Portaria n° 
1.467/2022 do Ministério do trabalho e Previdência (e atualizações), resol-
ve lançar edital de credenciamento para instituições financeiras, fundos 
de Investimento e demais agentes do mercado financeiro interessados em 
operar com recursos financeiros dos Fundos Previdenciários administrados 
pelo iGePrev.
1. do oBJetiVo
1.1 O presente Edital tem por objetivo definir regras para Credenciamento 
dos seguintes perfis:
i- Gestores;
ii- administradores;
iii- distribuidores;
iv- instituições financeiras (Bancos e corretoras);
v- custodiantes;
vi- atualização de Gestores e administradores de fundos estruturados 
pertencentes à carteira do iGePrev.
2. disPosiÇÕes Gerais 
2.1 o credenciamento será realizado conforme cronograma abaixo indicado;
2.2 o credenciamento valerá por 24 (vinte e quatro) meses a contar da 
emissão do atestado de credenciamento;
2.3 Para as entidades que atualizarão seu credenciamento, será emitido 
novo atestado com vigência de 24 (vinte e quatro) meses;
2.4 caso haja alteração nas condições ou documentos que subsidiaram o 
credenciamento do proponente, esse fato deverá ser comunicado imedia-
tamente ao iGePrev para atualização cadastral e, se for o caso, emissão 
de novo atestado de credenciamento;
2.5 toda a comunicação, envio de documentação e dúvidas de qualquer 
tipo serão consideradas válidas somente se direcionadas ao e-mail creden-
ciamento@igeprev.pa.gov.br;
2.6 todos os documentos enviados deverão estar dentro da validade. 
Quando não houver menção expressa de validade no documento, esse será 
considerado válido dentro de 90 (noventa) dias da data de sua emissão;
2.7 os documentos expedidos pela internet poderão ser apresentados em 
forma original ou cópia reprográfica sem autenticação cartorária, estando 
sujeitos à verificação de autenticidade através de consulta online;
2.8 caso entenda haver necessidade, o iGePrev poderá solicitar a qual-
quer tempo outros documentos além dos listados nesse edital, para escla-
recimentos de dúvidas e complementação de informações;
2.9 o não cumprimento de qualquer um dos requisitos e documentos obri-
gatórios implicará na inaptidão ao credenciamento;
2.10 todos os participantes e fundos de investimentos objetos desse edi-
tal devem estar devidamente regulamentados pela comissão de valores 
Mobiliários (cvM) e/ou Banco central (BaceN), autorizados nos termos da 
legislação em vigor a atuar no Sistema Financeiro Nacional (SFN), com fiel 
observância às normas que regulamentam as aplicações de recursos dos 
regimes Próprios de Previdência social (rPPs), em especial às estabele-
cidas pelo conselho Monetário Nacional (cMN) e do Ministério do trabalho 
e Previdência;
2.11 as instituições interessadas a participarem desse certame, declaram 
para os devidos fins de direto que todos os documentos, informações e 
dados apresentados são verídicos, regulares e sem vícios;
2.12 os Gestores que possuem fundos de investimentos (renda fixa, ren-
da variável e estruturados) pertencentes à carteira do iGePrev, deverão 
preencher o tac desses fundos no momento do credenciamento pelo pre-
sente edital; 
2.14 o processo de credenciamento se dará conforme quadro abaixo: 

Quadro 01 – etapas e cronograma
etapas data

abertura do edital 13/06/2022
entrega de documentação 13/06/2022 até 28/06/2022
análise de documentação 13/06/2022 até 07/07/2022

resultado Preliminar 08/07/2022
interposição de recursos contra o resultado Preliminar entre 11/07/2022 e 13/07/2020

Divulgação do Resultado final do Credenciamento e do Julgamento dos 
recursos 20/07/2022

3. docUMeNtos oBriGatÓrios a todos os iNteressados No 
credeNciaMeNto:
3.1 os seguintes documentos são obrigatórios a todos os participantes no 
credenciamento:
I - Preenchimento do Termo de Análise de Credenciamento (TAC) específico 
para o perfil que o proponente deseja se credenciar, disponibilizado no site 
do iGePrev;
ii - comprovante de inscrição e de situação cadastral de Pessoa Jurídica;
iii - Quadro de sócios e administradores – Qsa (conforme comprovante 
de inscrição e de situação cadastral);
iv - atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco 
central do Brasil, comissão de valores Mobiliários ou órgão competente;
v - certidão de regularidade do fGts;
vi - certidão Negativa de débitos relativos a créditos tributários federais 
e à dívida ativa da União;
vii - certidão Negativa de débito tributário com o estado do Pará (ou ne-
gativa de registro cadastral) e com o estado de sua sede;
viii - certidão Negativa de débito tributário com o Município do Belém (ou 
negativa de registro cadastral) e com o município de sua sede;
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iX - Prova de inexistência de débitos em execução inadimplidos perante a 
Justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa;
X - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da Pessoa Jurídica; 
Xi – apresentar sua política de gerenciamento de riscos (apenas para ad-
ministrador, Gestor e instituição financeira);
Xii – apresentar sua política de esG – environmental, social and Gover-
nance, se houver;
Xiii - declaração de conhecimento e concordância com as disposições da 
Política de investimentos e do código de Ética do iGePrev;
Xiv – declaração de inexistência de penalidade imputada pela comissão 
de valores Mobiliários (cvM) e/ou Banco central do Brasil, em razão de 
infração média e/ou grave, nos 05 (cinco) anos anteriores à data de publi-
cação deste edital;
Xv – declaração de reconhecimento de imunidade tributária do rPPs e 
de que não irá reter tributos sobre as aplicações financeiras do IGEPREV;
Xvi – declaração de que a pessoa jurídica interessada no credenciamento 
é idônea, e que não se encontra impedida, nem suspensa, nem foi declara-
da inidônea para participar de licitações, ou contratar com o Poder Público 
e que informará, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditiva ou suspensiva da manutenção do credenciamento;
Xvii - declaração de não haver no rol de tomadores de decisão de aplica-
ções financeiras, cônjuge, ascendente, descendente e colaterais até o ter-
ceiro grau, por consanguinidade ou afinidade com integrantes da Diretoria 
executiva ou do Núcleo de investimento do iGePrev;
Xvii - declaração de que as informações apresentadas são verdadeiras e au-
tênticas, e a mesma concorda com as condições estipuladas no edital de cre-
denciamento e está ciente de assumir todas as obrigações dele decorrentes;
Xviii - declaração de possuir recursos humanos, computacionais e estru-
tura adequados e suficientes para a prestação dos serviços contratado.
3.2 As declarações estão dispostas ao final de cada TAC.
4. docUMeNtos esPecÍFicos
4.1 aos administradores:
i - demonstrar administrar Patrimônio líquido igual ou superior a 4,5 bi-
lhões de reais;
ii – comprovar deter, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos 
sob sua administração oriundos de rPPs;
iii - demonstrar estar presente na lista exaustiva, conforme resolução 
cMN nº 4.695/2018;
iv – encaminhar relatório de rating de risco;
4.2 Mesmo para os administradores de fundos estressados ou fechados que es-
tão na carteira atual do iGePrev, o credenciamento também deve ser realizado. 
4.3 Para Gestores de investimento em renda fixa e renda variável:
i - demonstrar gerir Patrimônio líquido igual ou superior a 4,5 bilhões de reais;
ii - demonstrar estar entre os 100 primeiros colocados no ranking aNBi-
MA de Gestores de Fundos de Investimento, considerando a classificação 
por Patrimônio líquido total; 
iii - apresentar o relatório de rating de Qualidade de Gestão dentro dos 
parâmetros do quadro abaixo:

Quadro 02: Rating de Qualidade de Gestão por Agência de classificação de Risco
Agência classificadora Notas

fitch ratings excelente forte Proficiente
Moody’s MQ1-excelente MQ2-Muito Bom MQ3-Boa

standard & Poor’s aMP1-Muito forte aMP2-forte aMP3-Boa

iv – apresentar Questionário de due diligence – Qdd anbima;
v - declaração de distribuição de fundos de investimentos, conforme mo-
delo disponível no site do iGePrev;
a) termo de análise de credenciamento para fundos de investimentos, 
conforme modelo disponível no site do iGePrev. 
iii - Para os Gestores de fundos estruturados:
a) estar entre os 30 primeiros colocados no ranking aNBiMa de Gestores 
de Fundos de Investimento, considerando a classificação por Patrimônio 
líquido de acordo com sua respectiva classe: fundo de investimento em 
direitos creditórios (fidc), fundo de investimento em Participações (fiP) 
e fundo de investimento imobiliário (fii);
b) termo de análise de credenciamento para fundos de investimentos 
estruturados, conforme modelo disponível no site do iGePrev.
iv - aos distribuidores:
a) ter no mínimo 5 (cinco) anos de experiência na distribuição de produtos 
para rPPs e/ou fundos de Pensão;
b) contrato de distribuição assinado entre Gestor e distribuidor;
c) o distribuidor que não puder apresentar o contrato de distribuição com 
o Gestor, deverá enviar declaração assinada pelo Gestor;
v - Às instituições financeiras (Bancos e corretoras):
a) ter capacidade de trabalhar com operações compromissadas de compra 
e venda de letra financeira do tesouro (lft); e/ou
b) ter capacidade de trabalhar com compra e venda de títulos Públicos.
4.4 Mesmo aos Gestores de fundos estressados ou fechados que estão na 
carteira atual do iGePrev, o credenciamento também deve ser realizado.
5. da aNÁLise do credeNciaMeNto
5.1 No processo de análise, a área técnica emite parecer sobre a conformi-
dade ou não do credenciante com as exigências do presente edital, das in-
formações apresentadas no tac e do Questionário (somente para Gestor);
5.2 a análise é encaminhada à Presidência do iGePrev que deverá realizar 
o atesto quanto ao credenciamento.
6. do atestado de credeNciaMeNto 
6.1 após a etapa de análise será emitido o atestado de credenciamento 
pelo representante legal do rPPs.
6.2 o resultado do credenciamento pode apresentar os seguintes resultados:
i - aprovado:

a) documentações obrigatórias e específicas regulares, além de avaliação 
técnica favorável; 
ii - reprovado:
a) ausência de envio ou irregularidade nos documentos obrigatórios e es-
pecíficos, ou avaliação técnica desfavorável;
III - Aprovado com restrição (possível somente para perfil Gestor):
a) Participante aprovado, porém não consta na lista exaustiva, ficando con-
dicionado que o administrador dos fundos por ele gerido esteja na referida 
lista e credenciado junto ao iGePrev;
b) fundos fechados e /ou estressados que atualmente estão na carteira do 
iGePrev e não podem ter seus recursos resgatados.
7. do resULtado do credeNciaMeNto
7.1 após a emissão do atestado do credenciamento, o iGePrev divulgará 
o resultado preliminar, por meio do diário oficial e site institucional, para 
cada um dos participantes e seu respectivo resultado no processo de cre-
denciamento;
7.2 a lista de participantes reprovados no processo de credenciamento 
será divulgada com descrição resumida dos motivos norteadores da re-
provação;
7.3 O resultado final do credenciamento também será divulgado no site do 
IGEPREV e por meio do Diário Oficial, conforme cronograma estabelecido 
nesse edital;
8. do recUrso coNtra o resULtado do credeNciaMeNto
8.1 após a divulgação do resultado Preliminar, o participante terá prazo 
conforme cronograma para interpor recurso justificado contra o resultado 
de sua reprovação, devendo esse ser protocolado via e-mail, no endereço 
eletrônico credenciamento@igeprev.pa.gov.br;
8.2 os recursos apresentados pelos participantes do credenciamento se-
rão analisados pela Procuradora-chefe, pelo diretor de administração e 
finanças e pela diretora de Previdência, conforme cronograma, emitindo-
se após este período parecer conclusivo sobre cada recurso;
8.3 Após o fim do período para análise do recurso, o IGEPREV divulgará o 
resultado final do credenciamento.
9. da aNÁLise dos FUNdos de iNVestiMeNtos
9.1 os fundos deverão está enquadrados nas regras contidas na res. cMN 
4.963/2021 e suas alterações;
9.2.1 os fundos de renda fixa e renda variável devem contar com os 
seguintes documentos:
i – tac do fundo: o Gestor deverá preencher e encaminhar um tac para 
cada fundo de investimento que deseja credenciar junto ao iGePrev. 
9.2.2 os fundos estruturados devem contar com os seguintes documentos
i - tese de investimento: o gestor deverá enviar sua tese para análise da 
área técnica do iGePrev;
ii - Questionário do Gestor do fundo, a ser enviado pelo NUGiN;
iii - tac do fundo.
9.2.3 Para os fundos estruturados pertencentes à carteira do iGePrev será 
necessário apenas o envio do tac;
9.3 os tac’s e/ou tese dos fundos de investimento poderão ser enviados 
no momento desse credenciamento ou a qualquer tempo ao longo da vi-
gência do presente edital.
10. do descredeNciaMeNto
10.1 a qualquer tempo, o iGePrev poderá suspender ou cancelar o cre-
denciamento, sem que caiba qualquer indenização aos credenciados, pelos 
seguintes motivos:
a) estejam inadimplentes quanto a regularidade fiscal e Previdenciária;
b) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
c) estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação;
d) Juízo e conveniência do instituto.
10.2 O IGEPREV publicará em seu site oficial o ato de descredenciamento, 
independentemente de quaisquer sanções legais aplicáveis ao caso.
11. das disPosiÇÕes FiNais
11.1 o atestado de credenciamento não representa garantia ou compro-
misso de alocação de recursos;
11.2 somente estará apto a gerenciar recursos do iGePrev o participante 
credenciado conforme as regras e critérios deste edital e com atestado de 
credenciamento válido;
11.3 em caso de fundos de investimentos ofertados por distribuidores, 
as aplicações somente serão realizadas por esse canal quando existir uma 
declaração expressa do Gestor do fundo de investimento informando tal 
política de distribuição;
11.4 o credenciamento e a atualização para os participantes poderão so-
frer alterações ou modificações, conforme haja necessidade, tanto por par-
te do iGePrev, como por necessidade de adequação legal, sendo que, 
os já credenciados, deverão se adequar aos novos requisitos para que a 
instituição permaneça credenciada;
11.5 os casos omissos serão resolvidos pela diretoria executiva do iGePrev.
Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do iGePrev

Protocolo: 813870
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ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 092 de 31 de maio de 2022.
a diretora Geral iNteriNada escola de GoverNaNÇa PÚBlica do 
estado do Pará-eGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e,
coNsideraNdo o que dispõe o art. 74 da lei n°5.810 de 24 de janeiro 
de 1994; e,
coNsideraNdo o processo 2022/557569,
resolve:
conceder, 15 (quinze) dias de férias regulamentares a servidora rose 
MarY leÃo carvalHo, id. funcional nº 2010607/3, ocupante do cargo 
de técnico de administração e finanças, no período de 01 a 15/06/2022, 
e o restante de outros 15 (quinze) dias para o período de 19/12/2022 a 
02/01/2023 relativas ao relativas ao período aquisitivo 2021/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
elisaNGela Mara da silva JorGe
diretora Geral interina.
Portaria Nº.109  10 de Junho de 2022.
a diretora Geral iNteriNa da escola de GoverNaNÇa PÚBlica do 
estado do Pará-eGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações,
resolve:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação abaixo:

MatricULa NoMe Periodo aQUisitiVo PerÍodo UsUFrUto
5413842 raiMUNda assUNcao de Barros liMa 2021/2022 02/06/2022 a 01/07/2022

54196491/1 JeffersoN vieira siade 2021/2022 27/06/2022 a 26/07/2022
4456/1 NorMa iraceMa loBato Portela 2021/2022 13/06/2022 a 12/07/2022

reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
elisaNGela Mara da silva JorGe
diretora Geral interina.

Protocolo: 813495

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.196 de 10 de JUNHo 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 (republica-
da no d.o.e. nº 33.805, de 15/02/2019),
r e s o l v e:
art. 1º- desiGNar o servidor dalMi afoNso castelo MoNtes, iden-
tificação Funcional nº 0559618101, auditor fiscal de receita estadual 
e MARIANA SIMÃO HENRIQUES DE ARAÚJO, Identificação Funcional nº 
0591508301, fiscal de receita estadual, para atuarem como fiscal e fiscal 
Substituta, respectivamente, do CONTRATO Nº 040/2022/SEFA, firmado 
entre a sefa e a empresa fUNdaÇÃo iNstitUto de PesQUisas ecoNÔ-
Micas - fiPe.
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: 813145

.

.

adMissÃo de serVidor
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 1140 de 02 de JUNHo de 2022
aUtoriZar o afastamento da servidora siMoNe claUdia soUsa Bar-
ros Pereira, id func nº 5097010/1, fiscal de receitas estaduais, lotada 
na ceeat de Micro e Pequenas empresas, no período de 12/05/2022 a 
19/05/2022, 08 (oito) dias, decorrentes do falecimento de sua genitora, 
sem prejuízo de sua remuneração.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

errata
Portaria Nº 1118 de 31/05/2022, publicada no doe nº 35.004 
de 10/06/2022.
servidora NorMelia Moraes da silva
onde se lê: coNceder 30 (trinta) dias, de licença para tratamento de saúde
Leia-se: coNceder 30 (trinta) dias, de licença por Motivo de doença em 
Pessoa da família.

Protocolo: 813375

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 001/2022/seFa.
data da assinatura: 07/06/2022.
da fundamentação legal: fundamento no art. 57, § 1º, ii da lei nº 8.666, 
de 1993 por meio da Manifestação Juridica nº 207/2022/coNJUr
do objeto: o presente termo aditivo ao contrato nº 001/2022/sefa, que 
trata da contratação de empresa especializada para fornecimento de solu-
ção appliance de banco de dados oracle exadata versão X8M-2 elastic ou 
mais recente, necessários para instalação e configuração, conforme espe-
cificações, bem como o fornecimento dos serviços de garantia e suporte 
técnico para o appliance em formato 24x7 prestado pelo fabricante para 
o período de 24 meses e serviços técnicos especializados de migração de 
bancos de dados e configuração de replicação, tem por objeto a prorroga-
ção do prazo inicial da entrega de solução por mais 90 (noventa) dias, com 
o término em 03 de Julho de 2022;
contratado: coMPWire iNforMática ltda de cNPJ sob nº 01.181.242/0003-
53, inscrição estadual: 07.687.191/002-01 | st sHs Qd6, coNJ.a Bl.e sl 
902-905, ed. Brasil XXi - asa sul – ceP 70.316-100 | Brasília - df
ordenador, em exercício: aNidio MoUtiNHo

Protocolo: 813157
termo aditivo: 1º
contrato: 025/2022/seFa.
data da assinatura: 08/06/2022.
da fundamentação legal: fundamento no art. 57, ii e § 4º, da lei nº 
8.666, de 1993 por meio da Manifestação Jurídica nº 212/2022/coNJUr
do objeto: o presente termo aditivo ao contrato nº 025/2022, tem por 
objeto estabelecer que o desembolso do valor global do contrato, de r$ 
3.450.000,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), será re-
alizado em parcela única.
contratado: eMPresa de tecNoloGia da iNforMaÇÃo e 
coMUNicaÇÃo do estado do Pará - ProdePa, de cNPJ/Mf sob nº 
05.059.613/0001-18, com sede na rodovia augusto Montenegro, km 10, 
s/nº, distrito de icoaraci, Bairro tenoné ceP: 66820-000 Belém - Pará
ordenador, em exercício: aNidio MoUtiNHo

Protocolo: 813235

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 1198 de 13 de junho de 2022 autorizar 1  diária ao 
servidor eMMaNUel aUGUsto Maia liMa, nº 0005088101, fiscal-c, 
coordeNaÇÃo eXecUtiva de coNtrole de Mercadorias eM 
trÂNsito, objetivo de realizar operação em conjunto com o batalhão 
de policiamento rodoviário no município de abaetetuba, no período de 
13.06.2022, no trecho Belém - abaetetuba - Belém.
Portaria Nº 1199 de 13 de junho de 2022 autorizar 15 e 1/2diárias 
ao servidor alBerto aNtoNio Pereira dias, nº 0004864001, assis-
teNte adMiNistrativo, coordeNaÇÃo eXecUtiva de coNtrole de 
Mercadorias eM trÂNsito, objetivo de desenvolver atividade admi-
nistrativa na base integrada antonio lemos, no período de 15.06.2022 à  
30.06.2022, no trecho Belém - Breves - antonio lemos - Breves - Belém.
Portaria Nº 1203 de 13 de junho de 2022 autorizar1  diária ao ser-
vidor  Marcos correa da silva,  nº 0568158801, Motorista faZeN-
dario, coordeNaÇÃo eXecUtiva de coNtrole de Mercadorias eM 
TRÂNSITO, objetivo de conduzir veículo oficial na operação em conjunto 
com o batalhão de policiamento rodoviário no município de abaetetuba, no 
período de 13.06.2022 no trecho Belém - abaetetuba - Belém.
Portaria Nº de 1204 de 13 de junho de 2022 autorizar 1  diária ao 
servidor Helder JaNseN aBreU de JesUs, nº 0200266302, fiscal-c, 
coordeNaÇÃo eXecUtiva de coNtrole de Mercadorias eM trÂN-
sito, objetivo de realizar operação em conjunto com o batalhão de policia-
mento rodoviário no município de abaetetuba, no período de 13.06.2022 , 
no trecho Belém - abaetetuba - Belém.
Portaria Nº 1201 de 13 de junho de 2022 autorizar 7 diárias ao 
servidor NelsoN rodriGUes de Moraes filHo, nº 0325189601, assis-
teNte adMiNistrativo, coordeNaÇÃo eXecUtiva de coNtrole de 
Mercadorias eM trÂNsito, objetivo de desenvolver atividade  adminis-
trativa na unidade de Breves, no período de 14.06.2022 à 20.06.2022, no 
trecho Belém - Breves - Belém.
Portaria Nº 1202 de 13 de junho de 2022 autorizar 7 diárias a 
servidora MarGarete GoMes Neves, nº 0324780501, de assisteNte 
adMiNistrativo, coordeNaÇÃo eXecUtiva de coNtrole de Merca-
dorias eM trÂNsito, objetivo de desenvolver atividade administrativa 
na unidade de Breves, no período de 14.06.2022 à 20.06.2022, no trecho 
Belém -Breves - Belém.
Portaria Nº 1200 de 13 de junho de 2022 autorizar 7  diárias ao 
servidor aNtoNio HerMoGeNes dos saNtos Maciel, nº 0512100001, 
MariNHeiro reG. MaQUiNas, coordeNaÇÃo eXecUtiva de coNtro-
LE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de pilotar lancha oficial em 
Breves, no período de 14.06.2022 à 20.06.2022, no trecho Belém - Breves 
- Belém.
Portaria Nº 1211 de 13 de junho de 2022 autorizar 1/2 diária ao 
servidor reNaN edUardo daMasceNo reis, nº 0590603604, GereN-
te faZeNdario, cÉlUla de GestÃo de recUrsos Materiais, objetivo 
de realizar fiscalização da reforma UECOMT São Francisco, no período de 
14.06.2022, no trecho Belém - castanhal - são francisco - Belém .

Protocolo: 813299
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editaL de NotiFicaÇÃo
.

o ilmo. sr. saNdro GaUdereto Borsatto, coordenador da cerat 
Marabá, desta secretaria de estado da fazenda.
faZ saBer a todos quantos o presente edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado auto de infração e 
Notificação Fiscal contra o sujeito passivo abaixo relacionado, ficando a em-
presa Notificada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se 
considera notificado o contribuinte, na forma do Art. 14, § 3º, III da Lei nº 
6.182/98, a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor impug-
nação junto a esta coordenação localizada na rodovia transamazônica, Km 
05, Quadra especial, folha 30, bairro de Nova Marabá, município de Marabá 
(PA), findo o qual, sujeitar-se-á à  cobrança executiva do crédito tributário, 
conforme estabelece a lei estadual n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, 
alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de agosto de 2006.
raZÃo social: WeK eNtreGas e serviÇos eireli
iNscriÇÃo estadUal: 15.296.294-8
aiNf nº 032022510000081-7
afre: lindemberg alvino aragão
saNdro GaUdereto Borsatto
coordenador da cerat Marabá

Protocolo: 813378
o ilmo. sr. saNdro GaUdereto Borsatto, coordenador da cerat 
Marabá, desta secretaria de estado da fazenda.
faZ saBer a todos quantos o presente edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado auto de infração e 
Notificação Fiscal contra o sujeito passivo abaixo relacionado, ficando a 
empresa Notificada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em 
que se considera notificado o contribuinte, na forma do Art. 14, § 3º, III 
da lei nº 6.182/98, a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a 
interpor impugnação junto a esta coordenação localizada na rodovia tran-
samazônica, Km 05, Quadra especial, folha 30, bairro de Nova Marabá, 
município de Marabá (PA), findo o qual, sujeitar-se-á à  cobrança executiva 
do crédito tributário, conforme estabelece a lei estadual n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de 
agosto de 2006.
raZÃo social: coMercial sÃo JoÃo de aliMeNtos eM Geral ltda
iNscriÇÃo estadUal: 15.826.057-0
aiNf nº 032022510000106-2
afre: lindemberg alvino aragão
saNdro GaUdereto Borsatto
coordenador da cerat Marabá

Protocolo: 813382
o ilmo. sr. saNdro GaUdereto Borsatto, coordenador da cerat 
Marabá, desta secretaria de estado da fazenda.
faZ saBer a todos quantos o presente edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado auto de infração e 
Notificação Fiscal contra o sujeito passivo abaixo relacionado, ficando a 
empresa Notificada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em 
que se considera notificado o contribuinte, na forma do Art. 14, § 3º, III 
da lei nº 6.182/98, a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a 
interpor impugnação junto a esta coordenação localizada na rodovia tran-
samazônica, Km 05, Quadra especial, folha 30, bairro de Nova Marabá, 
município de Marabá (PA), findo o qual, sujeitar-se-á à  cobrança executiva 
do crédito tributário, conforme estabelece a lei estadual n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de 
agosto de 2006.
raZÃo social: e. f. GoMes ltda
iNscriÇÃo estadUal: 15.831.762-9
aiNf nº 032022510000084-1
afre: lindemberg alvino aragão
saNdro GaUdereto Borsatto
coordenador da cerat Marabá

Protocolo: 813553

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000717 de 13/06/2022 - 
Proc n.º 002022730000345/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: Elinaldo Bomfim de Carvalho – CPF: 649.073.092-87
Marca: cHev/sPiN 18l at PreMier tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000719 de 13/06/2022 - 
Proc n.º 002022730003919/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: antonio carlos ferreira lobato – cPf: 042.144.802-44
Marca: cHev/oNiX PlUs 10tat Pr2 tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204003078, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003939/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Miranda lisboa – cPf: 424.746.802-25
Marca/tipo/chassi
toYota/Yaris sa Xls15cNt/Pas/automovel/9BrBc3f35N8158533

Portaria n.º202204003080, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003938/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: amarilda da costa Guedes – cPf: 661.186.622-15
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/coBalt 1.4 lt/Pas/automovel/9BGJB69X0eB139894
Portaria n.º202204003082, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003933/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: angela Maria de oliveira – cPf: 108.533.672-72
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos 1.3/Pas/automovel/8aP359acdNU204586
Portaria n.º202204003084, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003931/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: aderbal Pinheiro de souza Junior – cPf: 702.192.142-04
Marca/tipo/chassi
fiat/MoBi treKKiNG 1.0Mt/Pas/automovel/9Bd341aBXNY746907
Portaria n.º202204003086, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003856/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: Jorzeval domingos da silva costa – cPf: 086.792.902-20
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drive 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dlU091048
Portaria n.º202204003088, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003905/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: Marcelo lima da costa – cPf: 379.300.442-20
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos 1.3/Pas/automovel/8aP359a0dMU145693
Portaria n.º202204003090, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003932/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 aldo alves de sousa – cPf: 236.574.212-20
Marca/tipo/chassi
toYota/Yaris sa Xls15/Pas/automovel/9BrBc3f37P8191472
Portaria n.º202204003092, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003747/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 Pinheiro de carvalho – cPf: 096.941.532-04
Marca/tipo/chassi
HoNda/civic eXl cvt/Pas/automovel/93Hfc2660lZ120661
Portaria n.º202204003094, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003860/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: Mauro Guilherme cerejo de farias – cPf: 298.440.292-87
Marca/tipo/chassi
HoNda/Wr-v eX cvt/Pas/automovel/93HGH8840JZ107324
Portaria n.º202204003096, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003922/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: Mauro cesar vieira Braga Branco – cPf: 255.099.692-53
Marca/tipo/chassi
NissaN/versa 16 sv/Pas/automovel/94dBcaN17KB110377
Portaria n.º202204003098, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003926/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 Nascimento Modesto – cPf: 578.524.642-20
Marca/tipo/chassi
toYota/Yaris sa Xs 15cNt/Pas/automovel/9BrBc9f37l8096925
Portaria n.º202204003100, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003921/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: José rosinaldo dos santos ferreira – cPf: 028.791.152-72
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attract 1.0/Pas/automovel/9Bd19713NK3372727
Portaria n.º202204003102, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003453/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: leandro tocantins costa – cPf: 968.338.312-20
Marca/tipo/chassi
NissaN/KicKs eXclUsi cvt/Pas/automovel/94dfcaP15NB141844
Portaria n.º202204003104, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003918/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 otavio Bittencourt – cPf: 332.585.702-72
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla Xei20fleX/Pas/automovel/9BrBd3He9K0397217
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Portaria n.º202204003106, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003924/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: elton freire trindade – cPf: 304.191.232-53
Marca/tipo/chassi
cHev/oNiX PlUs 10tMt ltZ/Pas/automovel/9BGeN69H0lG241702
Portaria n.º202204003108, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003915/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 Moraes dos santos – cPf: 431.352.342-15
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3378509
Portaria n.º202204003110, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003913/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Benedito serrao amorim – cPf: 101.002.292-04
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4Mt ltZ/Pas/automovel/9BGKt69v0JG157016
Portaria n.º202204003112, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003897/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: everton soares teixeira – cPf: 442.386.652-87
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd X vsc Mt/Pas/automovel/9BrB29Bt9l2244598
Portaria n.º202204003114, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003923/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: leude de Jesus Martins soares – cPf: 292.206.292-91
Marca/tipo/chassi
fiat/idea attractive 1.4/Pas/automovel/9Bd13501Yf2281493
Portaria n.º202204003116, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003898/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: Jadson soares rebouças – cPf: 897.660.402-49
Marca/tipo/chassi
JeeP/reNeGade sPort at/Mis/camioneta/98861115XHK121471
Portaria n.º202204003118, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003902/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: Marcelino teles da silva – cPf: 709.934.592-34
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla aPreMiUMH/Pas/automovel/9BrBY3Be8M4008219
Portaria n.º202204003120, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003696/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 ribeiro de Barros – cPf: 189.594.312-49
Marca/tipo/chassi
cHev/oNiX 10tat ltZ/Pas/automovel/9BGeN48H0PG123372
Portaria n.º202204003122, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003767/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: alison luiz da silva Pinto – cPf: 451.266.662-15
Marca/tipo/chassi
toYota/Yaris sa Xs 15cNt/Pas/automovel/9BrBc9f39N8150843
Portaria n.º202204003124, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003351/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: lucio Helio Barbosa da rocha – cPf: 014.110.982-34
Marca/tipo/chassi
fiat/arGo treKKiNG 1.3/Pas/automovel/9Bd358a7HNYl31284
Portaria n.º202204003126, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003843/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 renato araujo Magalhães – cPf: 471.300.242-91
Marca/tipo/chassi
fiat/idea adveNtUre 1.8/Pas/automovel/9Bd13531sf2281313
Portaria n.º202204003128, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003717/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Benedito Paz Pereira – cPf: 037.799.712-91
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3343109
Portaria n.º202204003130, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003883/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: Nilda antonia serrao de oliveira – cPf: 123.647.892-49
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4Mt lt/Pas/automovel/9BGKs69v0KG358725

Portaria n.º202204003132, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003937/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo aguiar vieira – cPf: 206.143.732-04
Marca/tipo/chassi
toYota/Yaris sa Xs15/Pas/automovel/9BrBc3f3XP8191840
Portaria n.º202204003134, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003927/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: Nildo aleixo de abreu – cPf: 638.531.242-91
Marca/tipo/chassi
vW/voYaGe MPi/Pas/automovel/9BWdG45U8Pt020687
Portaria n.º202204003136, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003891/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: Mara Jane da silva ferreira Monçao – cPf: 593.657.062-20
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos Prec at/Pas/automovel/8aP359a23KU056521
Portaria n.º202204003138, de 13/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003839/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: Kleber sousa luz – cPf: 591.824.902-87
Marca/tipo/chassi
cHev/sPiN 1.8l Mt ltZ/Pas/automovel/9BGJc7520JB260590

Protocolo: 813386
extrato contratual
4º termo aditivo ao contrato de financiamento Nº 510.060-33 - investimen-
tos nas áreas de saúde, desenvolvimento e Mobilidade Urbana, infraestrutu-
ra e logística, e infraestrutura turística no estado do Pará – fiNisa ii
Partes: caixa econômica federal e o estado do Pará.
objetivo: alterar o inciso iv do item coNsideraNdo e o anexo i – deta-
lHaMeNto ProJetos/aÇÕes do contrato de financiamento nº 0510.060–
33, de 04 de março de 2020.
foro: Belém
data da assinatura: 02.06.2022
ordenador responsável: Helder Zahluth Barbalho

Protocolo: 813373
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
editaL de iNtiMaÇÃo

a chefe da secretaria Geral do tribunal administrativo de recursos fa-
zendários – TARF, Belém-Pará, FAZ SABER, que pelo presente Edital, fica 
intimado Nelso JosÉ MoUra Bordalo, cPf n. 256.610.352-60, nos ter-
mos do artigo 14, iii, § 5º, da lei n. 6.182, de 30 de dezembro de 1998, 
da decisão da segunda câmara Permanente de Julgamento, prolatada na 
sessão realizada em 10/03/2022, Processo/aiNf n. 012015510008175-0, 
que negou provimento ao recurso n. 15518 - de ofício, conforme acórdão 
n. 8299 – 2ª cPJ. e para que chegue ao conhecimento dos interessados, é 
passado o presente EDITAL, que será publicado no Diário Oficial do Estado 
e afixado no lugar de costume na sede deste Tribunal. Aos 10 de junho de 
2022. eu, iza Meire sales Nunes, lavrei o presente. e eu estela Maria dos 
santos silva, chefe da secretaria Geral, conferi e subscrevi.
acÓrdÃos
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de3 JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8380 - 2ª cPJ.recUrso Nº 18462 – volUNtário (aiNf N. 
172020510000082-8). coNselHeiro relator: eMilio carlos vieira 
de Barros. eMeNta: icMs. receBiMeNto e estocaGeM de Merca-
dorias desacoMPaNHadas de docUMeNto fiscal. levaNtaMeNto 
QUaNtitativo. NÃo recolHiMeNto. 1. deixar de recolher icMs refe-
rente à estocagem de mercadorias apurado em levantamento quantita-
tivo fiscal cabível referente ao produto combustível, constitui infração à 
legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legais, sem 
prejuízo do imposto devido. 2. recurso conhecido e improvido. decisÃo: 
UNÂNiMe. JUlGado Na sessÃo do dia: 17/05/2022. data do acÓr-
dÃo: 17/05/2022.
acÓrdÃo N. 8379 - 2ª cPJ.recUrso Nº 18460 – volUNtário (aiNf N. 
172020510000083-6). coNselHeiro relator: eMilio carlos vieira 
de Barros. eMeNta: icMs. receBiMeNto e estocaGeM de Merca-
dorias desacoMPaNHadas de docUMeNto fiscal. levaNtaMeNto 
QUaNtitativo. NÃo recolHiMeNto. 1. deixar de recolher icMs refe-
rente à estocagem de mercadorias apurado em levantamento quantita-
tivo fiscal cabível referente ao produto combustível, constitui infração à 
legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legais, sem 
prejuízo do imposto devido. 2. recurso conhecido e improvido. decisÃo: 
UNÂNiMe. JUlGado Na sessÃo do dia: 17/05/2022. data do acÓr-
dÃo: 17/05/2022.
acÓrdÃo N. 8378 - 2ª cPJ.recUrso Nº 18284 – volUNtário (aiNf N. 
092019510000112-7). coNselHeiro relator: dio GoNÇalves car-
Neiro. eMeNta: oBriGaÇÃo acessÓria. aUsÊNcia de escritUraÇÃo. 
caracteriZada. PreliMiNar reJeitada. 1. o cerceamento do direito de 
defesa só se caracteriza quando restar comprovado que o contribuinte foi 
prejudicado em seu direito de se defender, preliminar rejeitada por una-
nimidade. 2. O contribuinte deixou de escriturar, no livro fiscal registro de 
entradas, documento fiscal relativo à operação, sendo passível, portanto, 
de todas as cominações legais aplicáveis. 3. recurso conhecido e impro-
vido. decisÃo: UNÂNiMe. JUlGado Na sessÃo do dia: 10/05/2022. 
data do acÓrdÃo: 10/05/2022.
acÓrdÃo N. 8377 - 2ª cPJ.recUrso Nº 17698 – de ofÍcio (aiNf N. 
012017510001067-0). coNselHeiro relator: dio GoNÇalves car-
Neiro. eMeNta: aUsÊNcia de recolHiMeNto aNteciPado esPecial 
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de icMs. iMProcedÊNcia. 1. escorreita a decisão de primeira instância 
quando, após a diligência, ficar constatado que o fato imputado não carac-
teriza a verdade material e o crédito cobrado tiver sido pago pelo contri-
buinte. 2. recurso conhecido e improvido. decisÃo: UNÂNiMe. JUlGado 
Na sessÃo do dia: 10/05/2022. data do acÓrdÃo: 10/05/2022.
acÓrdÃo N. 8363 - 2ª cPJ.recUrso Nº 19356 – de ofÍcio (Processo 
N. 272021730001029-7). coNselHeiro relator: dio GoNÇalves car-
Neiro. eMeNta: icMs. traNsferÊNcia de Mercadoria. iMProcedÊN-
cia. 1. correta a decisão singular que declarou improcedente o crédito tri-
butário, quando se tratar de simples transferência entre estabelecimentos 
do mesmo titular, em observância ao art. 42, $3º da lei nº 6.182/98. 2. 
recurso conhecido e improvido. decisÃo: UNÂNiMe. JUlGado Na ses-
sÃo do dia: 03/05/2022. data do acÓrdÃo: 03/05/2022.

Protocolo: 813544

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 177/2022
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, 
para tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado 
abaixo:
carGo: técnico Bancário Nível Médio
PoLo V

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação de 
documentos)

Wivis faBricio dos saNtos BraNcHes 97º av. curua Una, nº 620 – santíssimo – santarém/Pa

eleN cariNa dUarte ferreira 98° av. curua Una, nº 620 – santíssimo – santarém/Pa

vaNessa Modesto silva 99° rua intendente floriano, nº 2501 - sUdaM i – altamira/Pa

ivaNessa silva e silva 100° av. Manoel félix de farias, n° 252 – centro – vitória do 
Xingu/Pa

adsoN toMas de oliveira alMeida 101° av. curua Una, nº 620 – santíssimo – santarém/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 14 de junho de 2022.

Protocolo: 813354

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0474 de 09 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 2022/643268.
r e s o l v e:
desiGNar, o servidor edMarco de JesUs, matrícula nº 57198229/1, 
para responder pelo cargo comissionado de cHefe de UNidade Mista/ 
das-3, no período de 04.07.2022 a 02.08.2022, em substituição ao titular 
raiMUNdo PaUla NUNes, matrícula nº 3225020/3, que se encontrará em 
gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0489 de 09 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 2022/705640.
r e s o l v e:
desiGNar, o servidor risoNilsoN aBreU da silva, matrícula nº 
54195927/1, para responder pelo cargo comissionado de cHefe de UNi-
dade de referÊNcia esPecialiZada/ das-3, no período de 01.07.2022 
a 30.07.2022, em substituição a titular sUeli aGUiar da silva, matrícula 
nº 57234940/3, que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0490 de 09 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 2022/714931.
r e s o l v e:
desiGNar, sem ônus para a administração Pública, o servidor eNoY car-
Naval foNseca, matrícula nº 5958584/1, para responder pelo departa-
mento de auditoria em saúde/deaUds/ddass, no período de 13.06.2022 
a 27.06.2022, em substituição a titular saBriNa torres loPes, matrícula 
nº 5957910/1, que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se,
GaBiNete do secretário de estado de saÚde PÚBlica, eM 09.06.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMes
secretário de estado de saÚde PÚBlica.

Protocolo: 813516

Portaria N° 0755 de 09 de JUNHo de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doe nº. 30.605 de 19.01.2006,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/577684.
resolve:
reMover, a servidora carla reGiNa NoGUeira, cargo aGeNte de saÚ-
de, matrícula n° 6120369/1, do dePartaMeNto de coNtrole de eNde-
Mias para o dePartaMeNto de viGilÂNcia saNitária.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se,
diretoria de GestÃo do traBalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde, eM 09.06.2022.
KellY de cássia PeiXoto de oliveira silveira
diretora de GestÃo do traBalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde.

Protocolo: 813521
Portaria coLetiVa N° 495 de 13 de JUNHo de 2022.
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doe N° 28.508/18.07.1997;
considerando as leis de nº 07/91 e 077/11, que regulamentam a contrata-
ção temporária e lei complementar nº 131/2020, que regulamenta, den-
tre outros, a contratação emergencial de pessoal para ações de combate a 
pandemia da covid-19, e;
considerando o término da vigência contratos subsidiados na lc nº 131/2020.
r e s o l v e:
resciNdir, os contratos administrativos dos servidores, listados abaixo;

Mat. V NoMe carGo À coNtar
5839023 2 aNGela saNdra soUZa caNto adMiNistrador 06.06.2022
57193619 5 elaiNe cordeiro feliZ adMiNistrador 06.06.2022
5959223 1 rUBia reGiNa NasciMeNto da costa adMiNistrador 06.06.2022
57196670 6 KaMila liMa caMelo adMiNistrador 19.05.2022
5960111 1 Maria do reMedio rodriGUes dos saNtos adMiNistrador 06.06.2022
5957927 1 taMires MiraNda MarQUes adMiNistrador 06.06.2022
5959040 1 PoliaNe aMaral da costa aGeNte adMiNistrativo 30.05.2022
5958179 1 BreNda de cassia carvalHo Pereira coNtador 06.06.2022
5958167 1 Marcia Priscila soares MarvÃo coNtador 06.06.2022
5959189 1 carlos de oliveira MartiNs JUNior coNtador 06.06.2022
5913149 4 fraNcisca eNediNa dos saNtos Pereira coNtador 06.06.2022
5958684 2 tatHiaNa PedriNa coUtiNHo valois coNtador 06.06.2022
5939320 2 JaMersoN do NasciMeNto Moraes coNtador 06.06.2022
5949863 3 sHeila de fatiMa do rosario vieira coNtador 06.06.2022
57210091 4 soraYa do socorro leÃo NUNes coNtador 06.06.2022
5934469 2 aNdreY lUcas saraiva sePeda coNtador 06.06.2022
5931664 3 lUcas Maia MaGalHaes caMPos estatistico 06.06.2022
5960439 1 sUZaNa riBeiro de Melo oliveira BioMÉdico 13.06.2022

PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se,
GaBiNete do secretário de estado de saÚde PÚBlica, eM 13.06.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMes
secretário de estado de saÚde PÚBlica

Protocolo: 813833

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNtrato teMPorário/14º Pss/sesPa
ato: contrato nº266/2022(autorizo/Pae nº 1094258/2021)
Nome do servidor: tHais da PaiXÃo fUrtado
cargo do servidor: eNferMeiro
vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ordenador: rÔMUlo rodovalHo GoMes
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBlica
Modalidade de admissão: coNtrato teMPorário/14º Pss/sesPa
ato: contrato nº 285/2022(autorizo/Pae nº 1094258/2021)
Nome do servidor: leiliaNe dias Moraes catariNo
cargo do servidor: eNferMeiro
vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ordenador: rÔMUlo rodovalHo GoMes

Protocolo: 813108

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 126/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribui-
ções legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 
8.666, de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 
13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláu-
sula Quinta do termo de convênio nº. 38/2022 e os autos do processo nº 
2022/547992.
resolve: designar os servidores José roberto Pontes trindade, Matrícula 
nº 57191245/2 e Nilba Nilza Monteiro da silva, Matrícula nº 5558220/3, 
ambos com lotação no doasGe/ddra/sesPa, para acompanhar, controlar 
e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elaboração 
de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão de laudo 
conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do tribunal 
de contas do estado do Pará – t. c. e.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
GaBiNete do secretário adJUNto de GestÃo adMiNistrativa/ses-
Pa – ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros

Protocolo: 813337
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Portaria Nº 128/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribui-
ções legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 
8.666, de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 
13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláu-
sula Quinta do termo de convênio nº. 40/2022 e os autos do processo nº 
2021/387375.
resolve: designar os servidores raimundo assis varela Júnior, Matrí-
cula 122980-1 e o servidor Mayco andré Monteiro dos santos, Matrícula 
5948101-2, ambos com lotação no desaM/sesPa, para acompanhar, con-
trolar e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elabo-
ração de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão de 
laudo conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do 
tribunal de contas do estado do Pará – t. c. e.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
GaBiNete do secretário adJUNto de GestÃo adMiNistrativa/ses-
Pa – ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros

Protocolo: 813300
Portaria Nº 127/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribui-
ções legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 
8.666, de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 
13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláu-
sula Quinta do termo de convênio nº. 39/2022 e os autos do processo nº 
2021/880867.
resolve: designar os servidores vera lúcia Barbosa da silva, matrícula n° 
103233-1 e edir do socorro amaral da silva, matrícula n° 5957970-1, am-
bos com lotação no DESAM/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar 
a execução do objeto deste convênio, mediante a elaboração de relatórios 
de acompanhamento de execução física e emissão de laudo conclusivo, 
nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do tribunal de contas do 
estado do Pará – t. c. e.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
GaBiNete do secretário adJUNto de GestÃo adMiNistrativa/ses-
Pa – ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros

Protocolo: 813296
Portaria Nº 125/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a exe-
cução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, 
de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláusula Quinta do 
termo de convênio nº. 37/2022 e os autos do processo nº 2022/285364.
resolve: designar as servidoras Whatina leite de souza, Matrícula nº 
57198903/3 e Nicolly Mathias ferreira, Matrícula nº 57210508/2, ambas 
com lotação no 12º CRS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a 
execução do objeto deste convênio, mediante a elaboração de relatórios 
de acompanhamento de execução física e emissão de laudo conclusivo, 
nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do tribunal de contas do 
estado do Pará – t. c. e.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
GaBiNete do secretário adJUNto de GestÃo adMiNistrativa/ses-
Pa – ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros

Protocolo: 813310

errata
.

errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo No doe N° 34.963 de 09/05/2022, 
QUe adMitiU a serVidora dJaNdira teiXeira da siLVa.
oNde se LÊ: dJaNira teiXeira da silva
Leia-se: dJaNdira teiXeira da silva
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se,
GaBiNete do secretário de estado de saÚde PÚBlica, eM 13.06.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMes
secretário de estado de saÚde PÚBlica

Protocolo: 813797

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 048/2021 - 
Processo: 2022/469348.
Partes: sesPa e a eMPresa HeriNGer táXi aereo ltda, do oBJe-
to: o presente instrumento tem por objetivo acréscimo de 24.46% ao 
valor do contrato nº.48.21.
do valor: 1- com o aditivo de 24.46%, o contrato terá um reajuste de 
r$5.352.000,00 (cinco milhões, trezentos e cinquenta dois mil reais), pas-
sando para o novo valor Global de r$27.237.600,00 (vinte sete milhões, 
duzentos e trinta sete mil e seiscentos reais). 2- a Base Belém, teremos 
um aditivo para 12h, totalizando o valor de r$243.600,00 (duzentos e 
quarenta três mil, seiscentos reais), a Base santarém, teremos uma adi-
tivo para 10h, totalizando o valor de r$202.400,00 (duzentos e dois mil, 
quatrocentos reais), conforme calculo elaborado pelo Nes/sesPa no seq. 
27 do processo 2022/469348.
da dotaÇÃo orÇaMeNtária: as despesas decorrentes da execução do 
objeto correrão à conta: dotação orçamentária: 8876 / 8288 / 8309, ele-
mento de despesa: 339033 e fonte de recurso: 0103 / 0101 / 0149 / 0301 
/ 0349 / 0303 / 0386.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 
48.21, não alteradas por este instrumento.
data da assiNatUra: 10/06/22
ordenador: ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 813346

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 64/2021 - 
Processo nº 2021/163887.
Partes: sesPa e eMPresa MaNUPa coM. eXP. iMP. de eQUiP. e veicU-
los adaPtados eireli.
do oBJeto: o presente instrumento possui por objeto o Pedido de re-
coMPosiÇÃo/reeQUilÍBrio de PreÇo somente do valor do item 5 do 
contrato nº 64/21, no percentual de 8.11% conforme despacho do Nes/
sesPa, constante na seq.: 344 do Processo nº 2021/163887.
do valor:  3.1. com o presente termo aditivo, o valor unitário do item 
05- aMBUlÂNcia tiPo c - PrÉ HosPitalar Modelo fUrGÃo (longo de 
teto alto) (tipo C) ficará em 311.267,00 (Trezentos e onze mil, duzentos e 
sessenta sete reais), um aumento r$23.367,00 (vinte e três mil, trezentos 
e sessenta sete reais) por automóvel, um reajuste de 8,11%,
3.2.considerando que já foram entregues 42 ambulâncias do tipo d ao valor 
r$390.329,13 (trezentos e noventa mil, trezentos e vinte nove reais e treze 
centavos), totalizando r$16.393.823,46 (dezesseis milhões, trezentos e no-
venta e três mil, oitocentos e vinte três reais e quarenta seis centavos);
3.3.considerando que já foram entregues 03 ambulâncias do tipo c no 
valor original total de r$863.700,00 (oitocentos e sessenta e três mil, se-
tecentos reais), e que faltam serem entregues 37 unidades da ambulância 
tipo c ao valor unitário de r$311.267,00 (trezentos e onze mil, duzentos e 
sessenta e sete reais), totalizando o montante de r$11.516.879,00 (onze 
milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta nove reais);
3.4.considerando as ambulâncias já entregues e as que faltam ser entre-
gues com o valor reequilibrado, totalizando o valor global do contrato em 
r$28.774.402,46 (vinte e oito milhões, setecentos e setenta quatro mil, 
quatrocentos e dois reais e quarenta seis centavos).
da dotaÇÃo orÇaMeNtária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8289; elemento de despesa: 449052 e fon-
te de recurso: 0103 / 0301 / 0149 / 0349 / 0101 / 0301.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº 064/2021, não alteradas por este instrumento.
data da assiNatUra: 10/06/22
ordenador: ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 813388
1º termo aditivo ao contrato Nº 007/sesPa/2021
Processo: 2022/287423
objeto: o presente instrumento tem por objeto a repactuação de serviços 
hospitalares e metas quantitativas no Hospital Jean Bitar, conforme des-
crição no anexo técnico deste aditivo, iniciando a partir da assinatura do 
instrumento até o final da vigência contratual ou que seja modificada me-
diante novo termo aditivo. revoga-se o anexo técnico i anterior, de modo 
que passa a vigorar o anexo técnico i do presente termo aditivo.
Valor: O presente termo aditivo não acarretará impacto financeiro ao va-
lor global do contrato de Gestão, permanecendo o valor mensal de r$ 
3.846.558,00 (três milhões oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e 
cinquenta e oito reais)
data de assinatura: 09/06/2022
Vigência: a partir da data da assinatura até o fim da vigência contratual ou 
que seja modificado mediante novo termo aditivo.
contratado: iNstitUto de deseNvolviMeNto social e HUMaNo- idNsH
end.: rua cônego Jerônimo Pimentel, nº 543- Umarizal Belém/Pa
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de Barros-
secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 813763
19º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 001/sesPa/2017
Processo: 2022/548031
objeto: o presente instrumento tem por objeto a implantação do serviço de 
Hemodinâmica no Hospital regional Público do sudeste do Pará dr Geraldo 
veloso, o pagamento se dará de forma mensal, de acordo com a inserção 
do serviço no Sistema Estadual de Regulação- SER, até o fim da vigência 
do contrato de Gestão nº 001/sesPa/2017. inclui-se ao contrato de Ges-
tão os anexos deste termo aditivo sobre sadt de Hemodinâmica
data de assinatura: 10/06/2022
valor: o valor de custeio mensal do contrato receberá um aumento de  r$ 
740.967,99 passando de r$ 5.535.282,90 para r$ 6.276.250,89 ( seis 
milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta 
e nove centavos)
dotação orçamentária: 8877 elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0303/0301/0101/0149/0349
contratado: associaÇÃo BeNeficeNte de assiteNcia social e Hos-
Pitalar- Pro saUde
end.: rodovia Pa 150 s/n altura do KM 07 ceP: 68.506-670 Bairro: cidade 
Nova Marabá- MaraBá/Pa
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de Barros-
secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 813822

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 034/sesPa/2022

secretaria de estado de saúde Pública, através de sua Pregoeira, comunica 
que realizará licitação na modalidade Pregão eletrônica do tipo “MeNor 
PreÇo Por iteM”, conforme abaixo:
oBJeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos 
do componente especializado de assistência farmacêutica (ceaf), para aten-
der aos pacientes da secretaria de estado de saúde Pública do Pará – sesPa, 
conforme especificação e quantidade descritas no Edital e seus anexos.
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data da aBertUra: 28/06/2022.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br
UasG: 925856.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 8288
eleMeNto de desPesa: 339030
foNte: 0149001381/0349001381/0103001381
eNtreGa do edital: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBservaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 28 de junho de 2022.
aNGela caNto
PreGoeira/cPl/sesPa

Protocolo: 813398

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 066/GecoM/sesPa/2021
Processo: 2021/236363
oBJeto: aquisição de equipamento e material permanente para o serviço 
de Verificação de Óbito.
coNtrataNte: secretaria de estado de saÚde PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNtratado: Nova Medica coM. e serv. de Prod. HosPit. ltda
cNPJ: 19.769.575/0001-00
valor: r$ 403.100,00 (quatrocentos e três mil e cem reais)
coNtratado: sMart solUÇÕes HosPitalares eireli
cNPJ: 04.707.446./0001-01
valor: r$ 95.469,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e sesenta e nove reais)
coNtratado: reflector coM. de Mat. elÉtricos eireli
cNPJ: 21.010.461/0001-15
valor: r$ 112.066,60 (cento e doze mil, sessenta e seis reais e sessenta 
centavos)
coNtratado: BreNo rafael das cHaGas BarBosa
cNPJ: 35.088.443/0001-60
valor: r$ 81.231,69 (oitenta e um mil, duzentos e trinta e um reais e 
sessenta e nove centavos)
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 2°, inciso ii, da lei federal n° 14.124/21 e 
art. 24, inciso iv, da lei federal nº 8.666/93
valor total: r$ 691.867,29 (seiscentos e noventa e um mil, oitocentos 
e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos)
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 8302 eleMeNto de desPesa: 449052 foNte 
de recUrso: 0349008845
Belém – Pa, 10 de Junho de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMes
secretário de estado de saúde Pública do Pará

Protocolo: 813250

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo 
066/GecoM/sesPa/2021

Nesta data, ratifico o termo de dispensa de licitação n° 066/GecoM/
sesPa/2021, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 10 de Junho de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMes
secretário de estado de saúde Pública do Pará

Protocolo: 813254

.

.

aPostiLaMeNto
.

apostilamento 002/2022 
objeto do contrato: Gerenciamento, operacionalização e execução das 
ações de serviço de saúde.
objetivo do apostilamento: atualização do elemento de despesa a título de 
investimento, para o exercício de 2022
data da assinatura: 13/06/2022
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de Barros - secretário adjunto 
de Gestão administrativa

coNtratos de GestÃo – aPostiLaMeNto 2022

Qtd Nº oss UNid. HosPitaLar elemento de 
despesa

1 006/2021 issa HosPital PÚBlico estdUal 
GalileU 445085

2 023/2014 Pro-saúde HosPital reGioNal do BaiXo 
aMaZoNas 445085

3 001/2022 diretriZes HosPitla reGioNal PÚBlico 
de iNteGraÇÃo do leste 445085

4 003/2022 diretriZes HosPital oNcolÓGico iNfaN-
til octávio loBo

335085
e

445085

5 002/2022 indsh HosPital reGioNal PÚBlico 
do MaraJÓ 445085

6 007/2021 indsh HosPital JeaN Bitar 445085

7 001/2017 PrÓ-saÚde HosPital reGioNal PÚBlico 
do sUdeste do Pará 445085

8 002/2017 indsh ceNtro iNteGrado de iNclU-
sÃo e reaBilitaÇÃo 445085

9 003/2017 PrÓ-saÚde HosPital MaterNo iNfaNtil 
de BarcareNa 445085

10 004/2017 PrÓ-saÚde HosPital MetroPolitaNo de 
UrGÊNcia e eMerGÊNcia 445085

11 005/2017 PrÓ-saÚde HosPital reGioNal PÚBlico 
da traNsaMaZÔNica 445085

12 001/2018 iNdsH HosPital Geral de iPiXUNa 445085
13 002/2018 iNdsH HosPital Geral de tailÂNdia 445085

14 005/2018 aselc HosPital reGioNal PÚBlico 
do araGUaia 445085

15 006/2018 issaa PoliclÍNica- Poli Metro-
PolitaNa 445085

16 002/2021 iNst Mais saÚde HosPital reGioaNal dr  
aBelardo saNtos 445085

17 002/2020 iNst.diretriZes HosPital PÚBlico saNta rosa 445085

18 006/2020 iNst.diretriZes HosPital reGioNal de 
tUcUrUÍ 445085

19 001/2021 aselc HosPital reGioNal PÚBlico 
de castaNHal 445085

20 010/2020 iNst Mais saÚde HosPital Geral PÚBlico de 
castelo dos soNHos 445085

21 011/2020 iNst Mais saÚde HosPital reGioNal PÚBlico 
do taPaJÓs 445085

22 004/2021 iNst.diretriZes
ceNtro esPecialiZado de 
ateNdiMeNto covid- Polo 

ParaUaPeBas
445085

23 004/2022 issaa Policlínica de tucuruí- Natea 445085

24 005/2022 iNdsH 
Policlínica francisco de freitas 
filho e Núcleo de atenção ao 
transtorno do espectro altista 

445085
  e

335085

Protocolo: 813322

coNVÊNio
.

coNVÊNio Nº 40/2022
Processo N° 2021/387375
objeto: “reforma e ampliação do Hospital Municipal de rurópolis”.
data de assinatura: 10/06/2022
vigência: 10/06/2022 a 09/06/2023
dotação orçamentária: 8289; elemento de despesa: 444042; fonte: 0103 
/ 0303 / 0101 / 0301.
valor total: r$ 5.404.971,03
valor concedente: r$ 5.134.722,48
valor contrapartida: r$ 270.248,54
convenente: Prefeitura Municipal de rurópolis
concedente: secretaria de estado de saúde Pública- sesPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – secretário de estado de saúde Pública

Protocolo: 813252
coNVÊNio Nº 39/2022
Processo N° 2021/880867
objeto: “reforma do Hospital Municipal Menino deus”.
data de assinatura: 10/06/2022
vigência: 10/06/2022 a 09/03/2023
dotação orçamentária: 8289; elemento de despesa: 444042; fonte: 0103 
/ 0303 / 0101 / 0301.
valor total: r$ 2.038.662,24
valor concedente: r$ 1.800.000,00
valor contrapartida: r$ 238.662,24
convenente: Prefeitura Municipal de soure
concedente: secretaria de estado de saúde Pública- sesPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – secretário de estado de saúde Pública

Protocolo: 813249

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 691 de 10 de JUNHo de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso da 
competência delegada através da Portaria nº. 050/17.01.2006, Publicado 
no doe n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do Processo 
Pae nº. 2021/1406660 e 2022/681844, onde consta a ação ordinária da 
Procuradoria do estado.
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810/24.01.94 e ação ordi-
nária, processo nº 0802104-10.2022.8.14.0061 / tJe, licença sem venci-
mentos de 02 (dois) anos, a servidora MileNa caroliNa dos aNJos de 
sá, matrícula nº. 5913388/1 ocupante do cargo de agente administrativo, 
lotada no Hospital regional de tucuruí, a contar de 24.05.2022.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de 
estado de saúde Pública em: 13.06.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 813335
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eXtrato de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos Nº 016/2021 
- sedUc - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 019/2021 – secretaria 
de estado da edUcaÇÃo de GoiÁs - sedUc-Go 
adesão à ata de registro de Preços nº 016/2021-sedUc, decorrente do Pre-
GÃo eletrÔNico srP Nº 019/2021 - Processo nº 2021.0000.603.7187, 
da secretaria de estado da edUcaÇÃo de Goiás - sedUc-Go.
oBJeto: registro de Preços para futura(s) e eventual (is) aquisição de 
equipamentos elétricos (nobreaks), conforme as especificações, quantida-
des estimadas e condições do edital e seus anexos.
viGÊNcia: 14/06/2022 a 13/06/2023.
valor total da adesÃo: r$ 1.266.000,00 (Hum milhão, duzentos e 
sessenta e seis mil reais).
eMPresa: iNtelBras iNdÚstria de telecoMUNicaÇÃo eletrÔNica 
Brasileira, cNPJ n°. 82.901.000/0001-27, endereço: rodovia Br 101, 
KM 210 – área industrial de são José/sc - ceP: 88104-800, tel: (48) 
2108-3126/3281-9500, e-mail: everton.silva@intelbras.com.br.
solicitaNte da adesÃo: secretaria de estado de saÚde PÚBlica 
do Pará - sesPa - Processo Nº. 2022/214484.

iteM descriÇÃo UNd Qtde. 
soLic.

VaLor UNi-
tÁrio

VaLor totaL da 
adesÃo

2 Nobreaks - 1200va Bivolt UNd 2.000 r$ 633,00 r$ 1.266.000,00

ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros
secretário adJUNto de GestÃo adMiNistrativa/sesPa

Protocolo: 813731
errata

Considerando o ato de desclassificar e convocar, republicado no 
doe nº 35.003, de 09.06.2022.
oNde se LÊ, desclassificar:

N° iNscriÇÃo MUNicÍPio FUNÇÃo NoMe do caNdidato

2022022514493 BelÉM eNferMeiro deisiaNe da silva MesQUita

Leia-se, desclassificar:

N° iNscriÇÃo MUNicÍPio FUNÇÃo NoMe do caNdidato

20220225187341 BelÉM eNferMeiro Belissa MoNiQUe GUerreiro dos saNtos

PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se,
GaBiNete do secretário de estado de saÚde PÚBlica, eM 13.06.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMes
secretário de estado de saÚde PÚBlica

Protocolo: 813109
coMissÃo iNterGestores BiPartite.

secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa.
coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde do 

estado do ParÁ.
resolução Nº 61, de 07 de junho de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- considerando a rdc nº 07 de 24 de fevereiro de 2010 e Portaria GM/
MS 930 de 10 de maio de 2012, que estabelece critérios de classificação e 
cadastramento para as Unidades de tratamento intensivo.
- considerando a solicitação de habilitação de 10 (dez) leitos de Uti adul-
to - tipo ii, do Hospital Municipal de Marabá, cNes- 2615797 e cNPJ 
05.853.163/0001-30.
- considerando o regimento interno da ciB (resolução ciB nº 152, de 13 
de setembro de 2018) em seu artigo 25, Parágrafo Único, letra “a”, que 
define que a Comissão Intergestores Bipartite – CIB poderá aprovar ou 
homologar, sem necessidade da plenária, os pleitos de abrangência estrita-
mente municipal, devidamente aprovados na cir e com parecer favorável 
da área técnica correspondente da secretaria estadual de saúde – sesPa.
- considerando a resolução cir carajás Nº 08, de 02 de junho de 2022, 
que aprova a habilitação de 10 (dez) leitos de Uti adulto - tipo ii, do Hos-
pital Municipal de Marabá/Pa.
- considerando o parecer favorável da ddass/sesPa, ao pleito do muni-
cípio de Marabás/Pa.
resolve:
art. 1º - aprovar a habilitação de 10 (dez) leitos de Uti adulto - tipo ii, do Hospi-
tal Municipal de Marabá/Pa, cNes- 2615797 e cNPJ 05.853.163/0001-30, junto 
ao sUs - sistema Único de saúde, de acordo com demonstrativo abaixo:

Uti tiPo ii Nº de Leitos diÁria
cUsto

MeNsaL aNUaL

adulto 10 r$ 600,00 r$ 164.250,00 r$ 1.971.000,00

art. 2º - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 07 de junho de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
secretário de estado de saúde Pública.

Presidente da ciB/sUs/Pa.

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do coseMs/Pa.

 
Protocolo: 813219

Portaria N° 0496 de 13 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 2022/742205.
r e s o l v e:
i – desiGNar, a contar de 08/01/2019, sem ônus para a administra-
ção Pública, para fins de regularização funcional, a servidora ALESSANDRA 
aMaral de soUZa, matrícula nº 5486475/1, para responder como coor-
denadora estadual de saúde Bucal, até ulterior deliberação.
ii – desiGNar, a contar de 08/01/2019, sem ônus para a administra-
ção Pública, para fins de regularização funcional, a servidora ALESSANDRA 
aMaral de soUZa, matrícula nº 5486475/1, para responder como direto-
ra e representante do Programa terPaz, através da sesPa e Programa ter 
saúde, até ulterior deliberação.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se,
GaBiNete do secretário de estado de saÚde PÚBlica, eM 13.06.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMes
secretário de estado de saÚde PÚBlica.

Protocolo: 813857

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 98 de 13 de JUNHo de 2022
coNceder ao servidor HelioMar BorralHo MiraNda, matrícula nº 
962740-2, ocupante do cargo de farMacÊUtico BioQUiMico, lotado no 
laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 20 
de julho de 2022 a 18 de agosto de 2022, referente ao triênio intercalado 
de 14/07/2017 a 17/05/2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
alBerto siMÕes JorGe JUNior
diretor do laceN/Pará

Protocolo: 813283

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria Nº. 376 de 13 de JUNHo de 2022
o diretor do 1° ceNtro reGioNal de saÚde, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNceder, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria dos aNJos de aBreU 
PiNa BarBosa matrícula 5139805-1 cargo de tecNico de saUde PUBli-
ca com lotação no (a) Ure diPe 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 25.07.2005 a 24.07.2008.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 04.07.2022 a 02.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
1° centro regional de saúde/sesPa eM: 13.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sesPa

Protocolo: 813437
Portaria Nº. 377 de 13 de JUNHo de 2022
o diretor do 1° ceNtro reGioNal de saÚde, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 deterMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria HeleNa Melo da sil-
va matrícula 104698-1 cargo de eNferMeiro com lotação no (a) UBs 
Pedreira 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
01.04.2011 a 31.03.2014.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.07.2022 a 30.07.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
1° centro regional de saúde/sesPa eM: 13.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sesPa

Protocolo: 813451
Portaria Nº. 381 de 13 de JUNHo de 2022
o diretor do 1° ceNtro reGioNal de saÚde, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNceder, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) KeleN HeleNise BicHo da silva 
matrícula 5867207-2 cargo de assisteNte social com lotação no (a) 
1°crs/ ccdQ 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
113.06.2017 a 15.01.2022.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 08.08.2022 a 06.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
1° centro regional de saúde/sesPa eM: 13.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sesPa

Protocolo: 813498
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Portaria Nº. 380 de 13 de JUNHo de 2022
o diretor do 1° ceNtro reGioNal de saÚde, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 deterMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) tatiaNa carvalHo de MoNtal-
vao matrícula 54189124-2 cargo de PsicoloGo com lotação no (a) Ure 
deMetrio Medrado 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 20.04.2014 a 19.04.2017.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.07.2022 a 30.07.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
1° centro regional de saúde/sesPa eM: 13.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sesPa

Protocolo: 813489
Portaria Nº. 379 de 13 de JUNHo de 2022
o diretor do 1° ceNtro reGioNal de saÚde, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNceder, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria aNa de liMa cavalcaNte 
da silva matrícula 54190689-1 cargo de assisteNte social com lota-
ção no (a) ccdQ/1°crs 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 13.06.2017 a 16.01.2022.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 20.06.2022 a 19.07.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
1° centro regional de saúde/sesPa eM: 13.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sesPa

Protocolo: 813476
Portaria Nº. 378 de 13 de JUNHo de 2022
o diretor do 1° ceNtro reGioNal de saÚde, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNceder, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria de NaZare araUJo alves 
matrícula 94358-1 cargo de aUXiliar de iNforMatica area saUde com 
lotação no (a) ccdQ/1°crs 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 28.09.2007 a 27.09.2010.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 04.07.2022 a 02.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
1° centro regional de saúde/sesPa eM: 13.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sesPa

Protocolo: 813473

errata
.

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 328 de 25 de Maio de 
2022, publicada no diÁrio oFiciaL N° 34.983 de 26 de Maio de 
2022 QUe coNceder, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da 
lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) leidiaNe Pereira de 
araUJo BarBosa matrícula 57190825-1 cargo de aGeNte de Portaria 
com lotação no (a) Ure Marcello caNdia 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio 16.10.2010 a 15.10.2013. aUtoriZar que 
o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no período de 04.07.2022 
a 02.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
onde se lê ao triênio de 16.10.2010 a 15.10.2013,
Leia-se ao triênio de 16.10.2013 a 15.10.2016.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
1° centro regional de saúde/sesPa em: 13.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sesPa

Protocolo: 813464

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 652 de diÁrias de 13/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo : Conduzir servidoras que irão realizar oficina de capacitação em 
noções básica para atuação do controle social na saúde aos conselheiros 
municipais de saúde do município de terra alta
origem: castanhal –Pará
destinos: terra alta -Pa | Período: 24 /06/22 |
servidor: cícero alves ferreira cargo: motorista cPf-108.102.502.68 mat. 0478954
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 813277

Portaria Nº 648 de diÁrias de 13/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo : Realizar oficina de capacitação em noções básica para atuação 
do controle social na saúde aos conselheiros municipais de saúde do mu-
nicípio de terra alta
origem: castanhal –Pará
destinos: terra alta -Pa | Período: 21,22,23,24 /06/22 |
servidores: rejani do socorro Moreira da silva cargo: Psicóloga 
cPf- 126.171.482.20 mat.3218406/2
ana Paula Nogueira de sousa cargo: enfermeira 
cPf- 147.337.652.15 mat. 5234018/2
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 813255
Portaria Nº 649 de diÁrias de 13/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo : Conduzir servidoras que irão realizar oficina de capacitação em 
noções básica para atuação do controle social na saúde aos conselheiros 
municipais de saúde do município de terra alta
origem: castanhal –Pará
destinos: terra alta -Pa | Período: 21 /06/22 |
servidor: José raimundo Holanda de Melo costa cargo: motorista 
cPf- 134.588.842.20 mat. 721220/1
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 813260
Portaria Nº 650 de diÁrias de 13/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo : Conduzir servidoras que irão realizar oficina de capacitação em 
noções básica para atuação do controle social na saúde aos conselheiros 
municipais de saúde do município de terra alta
origem: castanhal –Pará
destinos: terra alta -Pa | Período: 22 /06/22 |
servidor: vítor Jorge fernandes Pereira cargo: motorista 
cPf-173.260.952.72 mat.1086516
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 813265
Portaria Nº 651 de diÁrias de 13/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo : Conduzir servidoras que irão realizar oficina de capacitação em 
noções básica para atuação do controle social na saúde aos conselheiros 
municipais de saúde do município de terra alta
origem: castanhal –Pará
destinos: terra alta -Pa | Período: 23 /06/22 |
servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: motorista 
cPf- 689.018.952.31 mat. 57205648/1
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 813269
Portaria Nº 647 de diÁrias de 13/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : conduzir servidora que irá realizar visita técnica para orienta-
ções e avaliação das atividades da ouvidoria municipal
origem: castanhal –Pará
destinos: são João da Ponta -Pa | Período: 20 /06/22 |
servidores: vítor Jorge fernandes Pereira cargo: motorista 
cPf- 173.260.952.72 mat. 1086516
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 813212
Portaria Nº 646 de diÁrias de 13/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : realizar visita técnica para orientações e avaliação das ativida-
des da ouvidoria municipal
origem: castanhal –Pará
destinos: são João da Ponta -Pa | Período: 20 /06/22 |
servidores: ana Paula Nogueira de sousa cargo: enfermeira 
cPf- 147.337652.15 mat. 5234018/2
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 813209
Portaria Nº 645 de diÁrias de 13/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : realizar treinamento para microscopistas de base em malária 
chagas e filariose no municipio de Maracanã
origem: castanhal –Pará
destinos: Maracanã -Pa | Período: 20 a 24 /06/22 |
servidor: luiz vieira da costa cargo: tec. de lab. 
cPf-212.423.722.53 mat. 0505198
Nazaré Machado da silva cargo: tec. de lab. 
cPf- 096.595.872.87 mat. 91596/1
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 813192
Portaria Nº 643 de diÁrias de 13/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar capacitação das equipes de saúde do município de 
inhangapí para ações de busca de busca ativa de casos suspeitos de sa-
rampo.
origem: castanhal –Pará
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destinos: inhangapí -Pa | Período: 14/06/22 |
servidor: ellen rose dos santos lima cargo: enfermeira 
cPf- 637.282.902.97 mat. 57198168
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 813155
Portaria Nº 644 de diÁrias de 13/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : conduzir servidora que irá realizar capacitação das equipes de 
saúde do município de inhangapí para ações de busca de busca ativa de 
casos suspeitos de sarampo.
origem: castanhal –Pará
destinos: inhangapi -Pa | Período: 14/06/22 |
servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: motorista 
cPf- 689.018.952.34 mat. 57205648
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 813160

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata de Portaria
errata da Portaria Nº 013, de 10 de Junho de 2022, que concedeu 
sessenta (60) dias de licença prêmio à servidora Maria de NaZarÉ ro-
driGUes da silva, agente de saúde, matrícula nº 107948-1, publicada 
no doe nº 35.006 de 13.06.2022.
oNde se LÊ: aUtoriZar que a servidora goze 60 (sessenta) dias de li-
cença Prêmio, no período de 01/07/2022 a 01/02/2022 (30 dias);
Leia-se: aUtoriZar que a servidora goze 60 (sessenta) dias mês de 
licença Prêmio, no período de 01/07/2022 a 29/08/2022 (60 dias).
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
Patricia de fátiMa liMa da silva
diretor do 4° ceNtro reGioNal de saÚde

Protocolo: 813529

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/4° crs/sesPa/2022
Processo administrativo n° 379954/2022
o 4° c.r.s/sesPa, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo Menor Preço, conforme abaixo:
oBJeto: É a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 
Pessoa Jurídica para a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos automotores com reposição de peças novas e genuí-
nas, afim de suprir as necessidades do 4°CRS/SESPA Capanema – Pará, de 
acordo com o solicitado no termo de referência.
data da aBertUra: 27 de junho 2022.
Hora de aBertUra: 09:00h (horário de Brasília)
eNdereÇo eletrÔNico: www.gov.br/compras
UasG: 926050 (4° crs/sesPa)
receBiMeNto da ProPosta: será a partir da disponibilização do edital 
no coMPrasNet, na data de 14/06/2022.
a integra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do Gover-
no federal – coMPrasNet, no endereço www.gov.br/compras e no Portal 
eletrônico de compras do Governo do estado do Pará – coMPraPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
PatrÍcia de fátiMa liMa da silva
diretora do 4° crs/sesPa

Protocolo: 813653

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 13 de 08  de JUNHo  de 2022.
resolve:
coNceder, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) aNtoNio toMaZ de Medeiros, carGo:aGeNte de saNeaMeNto, 
lotado(a) no 5ºcrs, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 13/10/2013 a 12/10/2016.
aUtoriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (dois) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 14/07/2023 a 11/09/2023,  no total de 60  (ses-
seNta) dias, matricula nº 90824-1.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se
Maria lUcileNe riBeiro das cHaGas
diretor do 5º crs/sesPa

Protocolo: 813649

Portaria Nº 12 de 08  de JUNHo  de 2022.
resolve:
coNceder, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) aNtoNio toMaZ de Medeiros, carGo:aGeNte de saNeaMeNto, 
lotado(a) no 5ºcrs, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 13/10/2010 a 12/10/2013.
aUtoriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (dois) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 13/05/2023 a 13/07/2023,  no total de 60  (ses-
seNta) dias, matricula nº 90824-1.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se
Maria lUcileNe riBeiro das cHaGas
diretor do 5º crs/sesPa

Protocolo: 813639
Portaria Nº 14 de 08  de JUNHo  de 2022.
resolve:
coNceder, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) aNtoNio toMaZ de Medeiros, carGo:aGeNte de saNeaMeNto, 
lotado(a) no 5ºcrs, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 13/10/2016 a 12/10/2019.
aUtoriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (dois) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 12/09/2023 a 10/11/2023,  no total de 60  (ses-
seNta) dias, matricula nº 90824-1.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se
Maria lUcileNe riBeiro das cHaGas
diretor do 5º crs/sesPa

Protocolo: 813655
Portaria Nº 08 de 08  de JUNHo  de 2022
resolve:
coNceder, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) aNtoNio toMaZ de Medeiros, carGo:aGeNte de saNeaMeNto, 
lotado(a) no 5ºcrs, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 13/10/1998 a 12/10/2001.
aUtoriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (dois) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 22/07/2022 a 19/09/2022,  no total de 60  (ses-
seNta) dias, matricula nº 90824-1.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se
Maria lUcileNe riBeiro das cHaGas
diretor do 5º crs/sesPa

Protocolo: 813606
Portaria Nº 11 de 08  de JUNHo  de 2022.
resolve:
coNceder, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) aNtoNio toMaZ de Medeiros, carGo:aGeNte de saNeaMeNto, 
lotado(a) no 5ºcrs, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 13/10/2007 a 12/10/2010.
aUtoriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (dois) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 14/03/2023 a 12/05/2023,  no total de 60  (ses-
seNta) dias, matricula nº 90824-1.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se
Maria lUcileNe riBeiro das cHaGas
diretor do 5º crs/sesPa

Protocolo: 813629
Portaria Nº 09 de 08  de JUNHo  de 2022.
resolve:
coNceder, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) aNtoNio toMaZ de Medeiros, carGo:aGeNte de saNeaMeNto, 
lotado(a) no 5ºcrs, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 13/10/2001 a 12/10/2004.
aUtoriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (dois) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 14/11/2022 a 12/01/2023,  no total de 60  (ses-
seNta) dias, matricula nº 90824-1.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se
Maria lUcileNe riBeiro das cHaGas
diretor do 5º crs/sesPa

Protocolo: 813620
Portaria Nº 10 de 08  de JUNHo  de 2022.
resolve:
coNceder, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) aNtoNio toMaZ de Medeiros, carGo:aGeNte de saNeaMeNto, 
lotado(a) no 5ºcrs, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 13/10/2004 a 12/10/2007.
aUtoriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (dois) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 13/01/2023 a 13/03/2023,  no total de 60  (ses-
seNta) dias, matricula nº 90824-1.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se
Maria lUcileNe riBeiro das cHaGas
diretor do 5º crs/sesPa

Protocolo: 813626

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 130 de 10/06/2022
fUNdaMeNto leGal: art. 149 da lei 5.810/94
oBJetivo: ParticiPar do cUrso de GerÊNcia de Material, alMoXa-
rifado e PatriMÔNio, ofertado Pela escola de GoverNaNÇa PÚ-
Blica do estado do Pará - eGPa.
PerÍodo: 20 a 24/06/2022
QUaNtidade de diárias: 4,5
oriGeM: sÃo MiGUel do GUaMá - Pa
destiNo (s): BelÉM - Pa.
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servidor (es):

NoMe MatricULa carGo
Pedro PaUlo soUZa da silva 1087120 aUXiliar adMiNistrativo

ordeNador: Maria lUcileNe riBeiro das cHaGas
Protocolo: 813156

Portaria Nº 124 de 10/06/2022
fUNdaMeNto leGal: art. 149 da lei 5.810/94
oBJetivo: ParticiPar do seMiNário de QUalificaÇÃo do deseMPe-
NHo Na aPs – MiNistÉrio da saÚde.
PerÍodo: 14 a 15/06/2022
QUaNtidade de diárias: 1,5
oriGeM: sÃo MiGUel do GUaMá- Pa
destiNo (s): BelÉM- Pa.
servidor (es):

NoMe MatricULa carGo
GilvaNa de cássia sodrÉ loPes 80015622/1 cHefe de divisÃo

ordeNador: Maria lUcileNe riBeiro das cHaGas
Protocolo: 813271

Portaria Nº 125 de 10/06/2022
fUNdaMeNto leGal: art. 149 da lei 5.810/94
oBJetivo: coNdUZir servidor Para ParticiPar do seMiNário de 
QUalificaÇÃo do deseMPeNHo Na aPs – MiNistÉrio da saÚde.
veÍcUlo oficial doBlÔ - Qec 6e63
PerÍodo: 14 a 15/06/2022
QUaNtidade de diárias: 1,5
oriGeM: sÃo MiGUel do GUaMá- Pa
destiNo (s): BelÉM- Pa.
servidor (es):

NoMe MatricULa carGo
JoÃo carlos riBeiro fidelis 5853010/2 Motorista

ordeNador: Maria lUcileNe riBeiro das cHaGas
Protocolo: 813279

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 243 de 13 de JUNHo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor cargo do servidor Matricula
aNa lÚcia da silva MartiNs – aGeNte adMiNistrativo - Mat. 0077569/1
Programa de trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  valor
908338  0103000000 339033  360,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de cachoeira do arari.
ordenador: Gilberto do rosário serra.

Protocolo: 813161
Portaria: 244 de 13 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
aldeNor Moraes MiralHa –  adMiNistrador – Mat. 57190381/1
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: Gilberto do rosário serra.

Protocolo: 813217

.

.

diÁria
.

Portaria N° 245 de 13 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 
57190381 / aldeNor Moraes MiralHa / 332.986.532-68 
oBJetivo: Para dar apoio a ação de diagnósticos e tratamento da 
Geohelmintiases escolares. 
diretor eM eXercÍcio do 7º crs/sesPa: GilBerto do rosário serra

Protocolo: 813224
Portaria N° 241 de 13 de Junho de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGeM: 7º crs, destiNo: cacHoeira do arari
PerÍodo: de 20/06/2022 a 24/06/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5898474/1 / aliaNe de MesQUita QUiNtas araÚJo / 621.391.852-34
00775691 / aNa lÚcia da silva MartiNs  / 096.856.502-68

oBJetivo: aPriMorar e caPacitar o deseNvolviMeNto de aGeNtes 
PÚBlicos, e das orieNtaÇÕes QUaNto a docUMeNtos de recUrsos 
HUMaNos eM Geral, coMo BoletiNs de freQUÊNcias, PlaNilHas e 
orieNtaÇÕes relativas Às solicitaÇÕes dos servidores do estado.
diretor eM eXercÍcio do 7º crs/sesPa: GilBerto do rosário serra
Portaria N° 242 de 13 de Junho de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGeM: 7º crs, destiNo: cacHoeira do arari
PerÍodo: de 20/06/2022 a 24/06/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5960028 / GilBerto do rosario serra / 775.896.882-15
oBJetivo: sUPervisioNar as aÇÕes da eQUiPe de recUrsos HUMa-
Nos e atUar Nas reUNiÕes coM os servidores e coM o secretá-
rio de saÚde do MUNicÍPio.
diretor eM eXercÍcio do 7º crs/sesPa: GilBerto do rosário serra

Protocolo: 813147
Portaria N° 246 de 13 de Junho de 2022
NÚMero de diárias: 10 diárias e meia  valor: r$ 2.492,49
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGeM: 7º crs, destiNo: afUá
PerÍodo: de 02/07/2022 a 12/07/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
0710104 / Jose NaZareNo MartiNs GoMes / 245.802.522-68
oBJetivo: realiZar visitas de iNsPeÇÃo a estaBeleciMeNtos QUe 
coMercialiZaM  PalMito eM coNserva localiZados Nas áreas UrBa-
Na e rUral do MUNicÍPio de afUá Para fiNs de liceNciaMeNto 2022.
diretor eM eXercÍcio do 7º crs/sesPa: GilBerto do rosário serra
Portaria N° 247 de 13 de Junho de 2022
NÚMero de diárias: 10 diárias e meia  valor: r$ 2.492,49
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGeM: 7º crs, destiNo: afUá
PerÍodo: de 02/07/2022 a 12/07/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
50950261 / roBerto afoNso NerY da coNceiÇÃo / 292.344.252-00
oBJetivo: aPoio adMiNistrativo À coordeNaÇÃo visa 7 crs/sesPa 
Nas visitas de iNsPeÇÃo a estaBeleciMeNtos QUe coMercialiZaM 
PalMito eM coNserva localiZados Nas áreas UrBaNa e rUral do 
MUNicÍPio de afUá Para fiNs de liceNciaMeNto 2022.
diretor eM eXercÍcio do 7º crs/sesPa: GilBerto do rosário serra

Protocolo: 813798

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 225 de 13 de JUNHo de 2022
objetivo: realizar atividades do Programa de controle da raiva Humana e 
animal, em conjunto com os técnicos deste 8ºcrs/sesPa. trabalho este 
de prevenção e controle da raiva Humana e animal no referido município. 
origem: BelÉM/Pá - GUrUPá/Pa.
servidor (es): claudio de figueiredo ferreira e adi Marcus ramos de olivei-
ra, 13,5 diárias de 14 à 27/06/2022.
 
ordenador de despesa: aNa ÂNGela fialHo feliX.

Protocolo: 813480
Portaria Nº 226 de 13 de JUNHo de 2022
objetivo: realizar atividades do Programa de controle da raiva 
Humana e animal, em conjunto com os técnicos da coordenação 
estadual de Zoonoses/sesPa. trabalho este de prevenção e 
controle da raiva Humana e animal no referido município. 
origem: Breves/Pá - GUrUPá/Pa.
servidor (es): erickson Nazareno Pina cunha, José leonar silva dos Passos, 
rosenildo ribeiro Barobosa, Jairo Gonçalves de souza, Jones de carvalho 
campos e sebastião roberto da silva vaz, 12,5 diárias de 15 à 27/06/2022. 
ordenador de despesa: aNa ÂNGela fialHo feliX.

Protocolo: 813482
Portaria Nº 227 de 13 de JUNHo de 2022
objetivo: realizar atividades de condução de lanchas para transporte 
marítimo no translado dos técnicos da coordenação estadual de Zoonoses/
sesPa e técnicos do 8ºcrs/sesPa que irão realizar a ação de prevenção e 
controle da raiva Humana e animal no referido município.
origem: Breves/Pá - GUrUPá/Pa.
servidor (es): aldo Braga lobato, 12,5 diárias de 15 à 27/06/2022. 
ordenador de despesa: aNa ÂNGela fialHo feliX.

Protocolo: 813483
Portaria Nº 228 de 13 de JUNHo de 2022
objetivo: realizar atividades de apoio logísticos, no que condiz no suporte 
operacional diário aos técnicos da coordenação estadual de Zoonoses/
sesPa, técnicos deste 8ºcrs/sesPa, estes que irão realizar a ação de 
prevenção e controle da raiva Humana e animal no referido município.
origem: Breves/Pá - GUrUPá/Pa.
colaborador (es): Paula francinete da Gomes da silva, 12,5 diárias de 15 
à 27/06/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGela fialHo feliX.

Protocolo: 813485
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 45, de 10 de JUNHo de 2022.
a diretora do 9º centro regional de saúde da secretaria de estado de 
saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNsideraNdo a Portaria Nº 470 de 29 de julho de 2020, publicada no 
doe nº 34.307 de 11 de agosto de 2020;
coNsideraNdo a manifestação jurídica constante nos autos nº 
2016/176434, que indica a necessidade de instauração de Processo admi-
nistrativo de inexecução contratual, com o escopo de apurar possível res-
ponsabilização, imputada, em tese, à empresa Pauxiara turismo e viagens 
ltda-Me, em virtude de descumprimento de suas obrigações tributárias 
referentes ao contrato nº 03/2016;
coNsideraNdo a Portaria Nº 168, de 01 de fevereiro de 2022, publica-
da no doe nº 34.852 de 02 de fevereiro de 2022;
r e s o l v e:
i – instaurar o competente Procedimento administrativo, na forma do art. 
87 da lei federal n.º 8.666/93 e art. 5º, inciso iv da cf/88, com comissão 
composta pelos servidores:
Marina dalmácio dos anjos, matrícula n.º 5906382/1, vilcileide viana Bra-
sil, matrícula nº 54194147/1 e odilon ricardo duarte Moreira, matrícu-
la nº 57190894/1 e suplente: regina lúcia lima tapajós, matricula nº 
5900714/1, para sob a presidência da primeira, apurar a responsabilidade 
em tese e, se for o caso, definir penalidade, em desfavor da empresa Pauxiara 
turismo e viagens ltda-Me;
ii – a comissão deverá garantir à referida empresa os direitos à ampla 
defesa e ao contraditório e concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório final no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) dias, contados a 
partir da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde 
que por motivo fundamentado.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
direÇÃo do 9º ceNtro reGioNal de saÚde, em 10 de junho de 2022. 
aline Nair liberal cunha
diretora do 9º crs/sesPa

Protocolo: 813164

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 178 de 08 de Junho de 2022.
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMBro de 1994.
oBJetivo: prestar assessoramento técnico junto à secretaria Municipal 
de saúde na realização de levantamento entomológico para os vetores da 
doença de chagas nas localidades rurais Juçarateua e Peafú.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destinos: Monte alegre/ Pa -Brasil
Período: 13/06/2022 a 20/06/2022 N° de diária: 7 ½  (sete diárias e meia)
servidores:
Gleydson de Barros coelho
cPf: 685.117.602-53
Matrícula: 572075481
cargo: agente de controle de endemias
eládio Ângelo de carvalho
cPf: 324.348.042-68
Matrícula: 500837
cargo: agente de saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 813381
diÁria.
Portaria Nº177 de 10 de Junho de 2022
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMBro de 1994.
objetivo: supervisão direta e assessoramento técnico nas atividades do 
Programa da raiva, atualização das normas que se refere a Nota técnica 
informativas de Nº 08/2022 - cGZv/deidt/svs/Ms; assessoramento no 
Sistema de Notificação (Sinan); Supervisão das ações voltadas a Vacina-
ção antirrabica animal.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: terra santa e faro/ Pa – Brasil
Período: 20/06/2022 a 29/06/2022 / N° de diárias: 9,5 (nove diárias e meia)
servidores:
Mara lúcia Moraes dos santos
cPf: 394.780.412-15
Matrícula: 54189292/1
cargo: Médico veterinário
Jucilene Marinho tores
cPf: 674.114.872-87.
Matrícula: 8051997/1.
cargo: técnico de enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 813351

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria N° 280/2022, de 06/06/2022
Portaria coletiva
objetivo: Participar do curso de Gerência de Material, almoxarifado e Pa-
trimônio na eGPa
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
servidor: 5913491 / Karla de fatiMa do MoNte foNteNele (agente de 
Portaria) / 6,5 diárias (completa) de 19/06/2022 a 25/06/2022
servidor: 589237/6 / JaNecleide da silva BeZerra (agente administra-
tivo) / 6,5 diárias (completa) de 19/06/2022 a 25/06/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 813758

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 147 de 08 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 do Seminário de Qualificação de Desempenho na APS 
e reunião técnica com a coordenação de atenção Primária.
. MUNiciPio: MaraBá/ Belém
 Periodo: 12 a 18/06/2022
(6/5 seis diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
rosaNGela viaNa dos saNtos chefe da divisão técnica 5492525/2

ordenadora de despesa
11º. crs – Marabá

Protocolo: 813751

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 333 de 13 de Junho de 2022
Nome: abrahão raimundo alab tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 12 a 18.06.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: conduzir técnicos da divisão técnica / 12º crs / sesPa.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 813555
Portaria Nº 330 de 13 de Junho de 2022
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Período: 13 a 17.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte.
objetivo: conduzir técnicos da vigilância em saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 813154

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 332 de 13 de Junho de 2022
t. s. efeito a Portaria Nº 323 de 09 de Junho de 2022
Nome: emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/siape: 57226667-1.
cPf: 973.186.982-49.
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Período: 13 a 15.06.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria e ourilândia do Norte
Objetivo: monitoramento do projeto Vida no Trânsito e intensificação das 
ações existentes nesses municípios em favor da valorização da vida e do 
trânsito seguro
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes
obs. torNar seM efeitos Por ter saido iNdevido No doe Nº 35.004 
de 10/06/2022

Protocolo: 813306
torNar seM eFeito
Portaria Nº 331 de 13 de Junho de 2022.
tornar sem efeito a Portaria Nº 308/03.06.2022
Nome: antônia rosileide Mariano de souza
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5897525-1,
cPf: 720.712.732-49
Nome: Nalva Gomes de souza silva.
cargo: enfermeira.
Matrícula/siape: 54185701-5.
cPf: 245.484.132-00.
Período: 12 a 18.06.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém
Objetivo: Participar do Seminário de qualificação de desempenho Previne 
Brasil na aPs, reunião com a coordenação da aPs e academia da saúde, 
ao município de Belém-Pa.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes

Protocolo: 813288

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 014/2022
coNtrato 14/2022 - Processo Nº 2022/638322 -13ºcrs/sesPa
fiscal desiGNado: MaNoel saNtaNa dos saNtos GoMes, matricula 
5127726-1
sUPleNte: viceNte filHo assUNÇÃo da crUZ, Matrícula: 57233230-1
oBJeto do coNtrato: serviços de Manutenção Preventiva e corretiva 
em equipamentos de Processamento de dados.
HÉliUs cÉsar tocaNtiNs de soUZa
diretor do 13º crs

Protocolo: 813772

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 14/2022 - 
Processo Nº 2022/638322 -13ºcrs/sesPa

Modalidade: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 51/2022 – 13ºcrs.
oBJeto: serviços de Manutenção Preventiva e corretiva em equipamentos 
de Processamento de dados.
coNtrataNte: 13º ceNtro reGioNal de saÚde/sesPa
coNtratada: r da t a leao ePP (cNPJ/Nf n° 11.531.619/0001-49)
viGÊNcia do coNtrato oriGiNal: 13/06/2022 à 13/06/2023.
valor estiMado: r$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e 
quatro reais).
assiNatUra: 13/06/2022.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Ptres: 908338, fonte: 0103000000, elemento de despesa: 339040.
foro: cidade de cametá, estado do Pará.
HÉliUs cÉsar tocaNtiNs de soUZa
diretor do 13º crs

Protocolo: 813786

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 454/2022 – GaB/dG/HoL.
a diretora Geral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doe 
nº 34.783 de 02/01/2021.
coNsideraNdo a nova redação do art. 116 da lei estadual no 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNsideraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/58379 de 
16/01/2022.

cosideraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora 
ivaNa falcao de Macedo troadio, técnico de enfermagem, matricula n° 
5895423/2, lotada no centro de suporte de enfermagem (Ginecologia onco-
logica), referente ao 2º triênio de 03/12/2015 a 02/12/2018. (60 dias)
resolve:
coNceder licença prêmio de 60 (sessenta) dias, a servidora ivaNa 
falcao de Macedo troadio, técnico de enfermagem, matricula n° 
5895423/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser go-
zada no período de 01/05/2022 a 29/06/2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 01 de junho de 2022.
ivete GadelHa vaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 813190

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 436/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HosPital oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doe nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei estadual nº 6.826/2006 e ainda
resolve:
designar as servidoras desta autarquia, Maria do rosario ferNaNdes, 
enfermeira, matrícula nº 5436907/1, lotada no departamento de enfer-
magem e no seu impedimento a servidora eliete Pereira Morais, enfer-
meira, matrícula nº 5612888/2, lotada na clinica cirurgica, para a função 
de fiscais do Contrato Administrativo nº 092/2022 – HOL, firmado com a 
empresa HosPcoM eQUiPaMeNtos HosPitalares eireli, cujo objeto é 
a aquisição de cardioversores. Processo nº 2021/1019487.
diretora Geral ivete GadelHa vaZ

Protocolo: 813229

.

.

errata
.

errata
No eXtrato PUBLicado No doe nº 33.152 de 21 de JUNHo de 
2016, QUe trata da Portaria N° 500/2016 – GaB/dG/HoL de 
15/06/2016, referente à licença Prêmio de NaYara cristiNa leitÃo 
MeNdoNÇa Pereira.
oNde se LÊ:
referente ao 1° triênio de 18/08/2011 a 17/08/2014.
Leia-se:
referente ao 1° triênio, de 08/08/2011 a 07/08/2014.

Protocolo: 813389

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 092/2022-HoL
objeto: aquisição de cardioversores.
valor Global: r$ 243.699,95 (duzentos e quarenta e três mil e seiscentos 
e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)
data assinatura: 06/06/2022
vigência: 06/06/2022 até 05/06/2023.
Pregão nº 040/2022 - Processo nº 2021/1019487
orçamento: 10.302.1507.8289. 4490.52 fonte: 0103/0301
contratado: HosPcoM eQUiPaMeNtos HosPitalares eireli, , com 
sede na rua 104, n° 74, setor sul, ceP 74.083-300, Goiânia - Go, fone: 
(62) 3241-5555, e-mail: ana.fagundes@hospcom.net, inscrita no cNPJ 
sob o nº 05.743.288/0001-08.
diretora Geral: ivete GadelHa vaZ

Protocolo: 813225

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo 
Pregão eletrônico N°086/2022 – HoL 
objeto: aquisição de equipamentos para a divisão de Nutrição 
data da abertura: 27/06/2022 
Horário: 09h (Horário de Brasília) 
local: www.comprasnet.gov.br 
ordenador responsável: ivete Gadelha vaz 
o edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br 
Belém, 13 de junho de 2022 
charles cristiano soares ferreira 
cPl-Hol

Protocolo: 813685
aViso de LicitaÇÃo 
Pregão eletrônico N°084/2022 – HoL 
srP nº052/2022 
objeto: contratação de empresa para Manutenção Preventiva e corretiva 
para cadeiras de hemodiálise 
data da abertura: 24/06/2022 
Horário: 09h (Horário de Brasília) 
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local: www.comprasnet.gov.br 
ordenador responsável: ivete Gadelha vaz 
o edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br 
Belém, 10 de junho de 2022 
charles cristiano soares ferreira 
cPl-Hol

Protocolo: 812892
aViso de LicitaÇÃo 
Pregão eletrônico N°085/2022 – HoL 
srP nº 053/2022 
objeto: aquisição de insumos para procedimento de cirurgias de Neuro-
funcional 
data da abertura: 27/06/2022 
Horário: 09h (Horário de Brasília) 
local: www.comprasnet.gov.br 
ordenador responsável: ivete Gadelha vaz 
o edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br 
Belém, 13 de junho de 2022 
charles cristiano soares ferreira 
cPl-Hol

Protocolo: 813282

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 - irP
Processo nº 2021/675983
objeto: aquisição de medicamentos gerais, excepcionais e contraste
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
coNQUista distriBUidora de MedicaMeNtos e ProdUtos HosPita-
lares eireli: r$ 6.400,00
cristalfarMa coMercio rePreseNtaÇÃo iMPortaÇÃo e eXPorta-
ÇÃo ltda: r$ 94.500,00
cristália ProdUtos QUÍMicos farMacÊUticos ltda: r$56.999,70
elfa MedicaMeNtos s.a.: r$ 56.000,00
f. cardoso & cia ltda: r$ 16.018,00
Med ceNter coMercial ltda: r$ 228.500,00
Medilar iMPortaÇÃo e distriBUiÇÃo de ProdUtos MÉdico HosPi-
talares s/a: r$ 265.000,00
oNco Prod distriBUidora de ProdUtos HosPitalares e oNcolÓ-
Gicos ltda: r$158.256,00
rioBaHiafarMa coMercio e distriBUiÇÃo de Prod Medicos e cos-
Meticos ltda: r$ 22.443,00
valor total da licitação: r$ 904.116,70
Belém, 03 de junho de 2022
diretora Geral: ivete GadelHa vaZ

Protocolo: 813236

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 023/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 36/2022
Processo nº. 2021/659.178
forNecedor: aMaZoN Medical care eireli
valor total: r$ 300.000,00
data de assinatura: 08/06/2022
viGÊNcia: 08/06/2022 a 07/06/2023
oBJeto: fornecimento de Material tÉcNico HosPitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

3 eQUiPo descartável MacroGotas UNd 250.000 r$ 1,20

diretora Geral: ivete GadelHa vaZ
Protocolo: 813436

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 033/2022 - PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 058/2022
Processo nº. 2022/177.816
forNecedor: aMaZoN Medical care eireli
valor total: r$ 222.060,00
data de assinatura: 07/06/2022
viGÊNcia: 07/06/2022 a 06/06/2023
objeto: aquisição de material técnico hospitalar, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo (Lote) UNd Qtde VaLor UNi-
tario

1 Kit cateter cvc dUPlo dUPlo lÚMeN adUlto 7frX30cM UNd 600 r$ 110,60

2 Kit cateter cvc dUPlo dUPlo lÚMeN adUlto 8 fr X 30 cM UNd 1200 r$ 129,75

diretora Geral: ivete GadelHa vaZ
Protocolo: 813416

Portaria Nº 455/2022 – GaB/dG/HoL.
a diretora Geral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doe 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsideraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, que suscitam 
a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço; 
coNsideraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1° do art. 137 da lei 
5.810/94.
coNsideraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/444604 de 
12/04/2022.
resolve:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/07/2022, de acordo 
com a legislação vigente, no percentual de 50% sobre o salário – base, a 
servidora roseMarY MiraNda Gaia de oliveira, assistente administrativo, 
matrícula n° 5939859/1, pertencente ao Quadro de Pes_soal ativo do Hol. 
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério 
da direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à 
remuneração ou provento do (a) servidor (a).
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 13 de junho de 2022.
ivete GadelHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 813305
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 023/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 36/2022
Processo nº. 2021/659.178
forNecedor: creMer s.a.
valor total: r$ 12.567,00
data de assinatura: 08/06/2022
viGÊNcia: 08/06/2022 a 07/06/2023
oBJeto: fornecimento de Material tÉcNico HosPitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

5 eXtersor lUer locK 120cM UNd 1.500 r$ 1,55
6 eXtersor 60cM UNd 200 r$ 1,41

11 soNda NUtriÇÃo eNteral Nº 12 c/ coNector Y, BeM. GraU 
cirUrGico UNd 1.000 r$ 9,96

diretora Geral: ivete GadelHa vaZ
Protocolo: 813443

Portaria Nº 452/2022 – GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doe 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsideraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2022/634511;
resolve:
autorizar o afastamento da servidora ZiUlBeNe de oliveira loPes 
alves, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, matrícula nº 
5656516/1, a contar de 21/05/2022, por um período de 08 (oito) dias, 
decorrente do falecimento de roGÉrio carlos MacÊdo alves (esposo) 
sem prejuízo de sua remuneração.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Hospital ophir loyola,
em, 09 de junho de 2022.
ivete GadelHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 813181
Portaria Nº 453/2022 – GaB/dG/HoL.
a diretora Geral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doe 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsideraNdo o gozo de férias no período de 22/05/2022 a 10/06/2022, 
do servidor dioNisio de oliveira BeNtes, Médico, matrícula nº 
57225320/2, chefe do centro de radioterapia.
coNsideraNdo os termos contidos no processo nº 2022/603410 de 
17/05/2022.
resolve:
desiGNar, o servidor PaUlo GUstavo cavalcaNti de soUZa, Médico, 
matrícula nº 57225322/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol 
para responder pela Chefia do Centro de Radioterapia, em razão da ausên-
cia do seu titular.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 09 de junho de 2022.
ivete GadelHa vaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 813188
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 557/2022 – caPe/GP/FscMP
o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Portaria Nº 
1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doe n° 34.080,
coNsideraNdo o falecimento do genitor da servidora Marcileide silva 
da costa, ocorrido em 24 de maio de 2022, e especialmente o que dispõe 
o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
resolve:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora Marcileide silva da costa, id. funcional nº 57197898/1 
e 2, técnica de enfermagem, lotada na coordenação alojamento conjun-
to, no período de 24/05/2022 a 31/05/2022, conforme certidão de Óbi-
to nº 065656 01 55 2022 4 00456 005 0177840 12.
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 24/05/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Belém – Pa, 08 de junho de 2022.
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 813447
Portaria Nº 575/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsideraNdo o Pae nº 2021/952221
resolve:
i - desiGNar os servidores:
1. carlos aNtÔNio GoMes tavares, cargo: assistente administrativo, 
Matrícula: 5468264-3, lotado na coordenação do almoxarifado (calM), te-
lefone: (91) 4006-2371 e e-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.br
2. ciNtHYa fraNciNete Pereira Pires,cargo: farmacêutica, Matrícula: 
54195900/1, lotada na Gerência de assistencia farmacêutica (Gasf), tele-
fone: (91) 4006-2361 e e-mail: pires@santacasa.pa.gov.br;
3. aNdreZa dUarte MartiNs fiGUeira,cargo: enfermeira, Matrícula: 
5831695/3, lotada na coordenação de Processamento de roupas (coPr), te-
lefone: (91) 4009-2208 e e-mail: figueira@santacasa.pa.gov.br;
4. aNa cláUdia liMa de soUZa, cargo: enfermeira, Matrícula: 
5671736/2, lotada na Gerência de Processamento de Materiais esterili-
zados (GcMe) telefone: (91) 4009-2232 e e-mail: claudia@santacasa.
pa.gov.br,
para exercerem o encargo de fiscal do contrato nº 173/2022/fscMP, 
oriundo do PE SRP 005/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MI-
sericÓrdia do Pará - fscMP com a empresa PiNHeiros coMÉrcio 
eireli, cNPJ: 26.907.641/0001-18, tendo como objeto a aquisição de Ma-
teriais de liMPeZa e HiGieNiZaÇÃo - sacos Plásticos.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Belém/Pa, 10 de junho de 2022.
BrUNo MeNdes carMoNa
PresideNte
fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará

Protocolo: 813549
Portaria Nº 539/2022 – caPe/GP/FscMP, 

de 06 de JUNHo de 2022.
o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doe nº 33.138, de 01/06/2016;
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/261605;
resolve:
CONCEDER, a Gratificação de tempo integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) adaelsoN teiXei-
ra Modesto, id. funcional nº 5965606/1, ocupante do cargo de técnico 
em segurança do trabalho, lotado (a) no (a) coordenação de saúde do 
trabalhador-csat desta fundação, a contar de 02/06/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Belém – Pa, 06 de junho de 2022.
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 813457
Portaria Nº 558/2022 – caPe/GP/FscMP

o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Portaria Nº 
1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doe n° 34.080,
coNsideraNdo o falecimento do genitor da servidora eriKa KatiaNe da 
silva Brasil, ocorrido em 29 de maio de 2022, e especialmente o que 
dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;

resolve:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia da servidora eriKa KatiaNe da silva Brasil, id. funcional nº 
57199428/1, técnica de enfermagem, lotada na coordenação alojamento 
conjunto, no período de 29/05/2022 a 05/06/2022, conforme certidão de 
Óbito nº 067595 01 55 2022 4 00511 096 0190595 89.
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 19/05/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Belém – Pa, 08 de junho de 2022.
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 813453
Portaria Nº 559/2022 – caPe/GP/FscMP, 

de 08 de JUNHo de 2022.
o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doe nº 33.138, de 01/06/2016;
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/621096;
resolve:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) celia reGiNa 
aleNcar Paes, id. funcional nº 5963126/1, ocupante do cargo de assis-
tente administrativo, lotado (a) no (a) coordenação de administração de 
Pessoas-caPe desta fundação, a contar de 13/05/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Belém – Pa, 08 de junho de 2022.
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 813456

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Partes: Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e siLVia Ka-
riNNY Brito caLaNdriNi de aZeVedo, autorizado através do Pro-
cesso nº 2022/84928, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MÉdico .
data da admissão: 13/06/2022 .
vigência contratual:13/06/2022 à 09/12/2022.
 reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Belém – Pa, 13 de junho de 2022.
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 813748

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato de terMo de distrato
servidor (a): GleiBe cristiNa cHaGas ferreira
id. fUNcioNal: 5921149/3
término de vinculo: 27/05/2022
tipo de vínculo: contrato temporário
Motivo: a Pedido do servidor
Órgão: fundação santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: aGeNte de artes Práticas
Pae: 2022/676003
ordenador: BrUNo MeNdes carMoNa
Belém, 05 de JUNHo de 2022.

Protocolo: 813449
eXtrato de terMo de distrato

servidor (a): caroliNe fraNco ferreira de aleNcar
id. fUNcioNal: 5955636/1
término de vinculo: 10/01/2022
tipo de vínculo: contrato temporário
Motivo: a Pedido do servidor
Órgão: fundação santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: eNferMeiro
Pae: 2022/416259
ordenador: BrUNo MeNdes carMoNa
Belém, 05 de JUNHo de 2022.

Protocolo: 813451

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 560/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 08 de JUNHo de 2022.

o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo os termos da tramitação do Processo nº 2022/621152;
resolve:
1. torNar seM efeito, a contar de 31/05/2022, a Portaria Nº 915/2021 
– GaPe/GP/fscMP, publicada no doe Nº 34.726, de 06/10/2021, que 
designou a servidora deNise Maciel Neves GaldáMeZ, id. funcional 
nº 57204664/1, para responder pela coordenação de administração de 
Pessoas-caPe desta fundação;
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2. desiGNar, a servidora celia reGiNa aleNcar Paes, id. funcional nº 
5963126/1, para responder pela coordenação de administração de Pesso-
as-caPe desta fundação, a contar de 01/06/2022, até ulterior deliberação.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Belém – Pa, 08 de junho de 2022.
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 813455

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 812872, diÁrio oFiciaL 
Nº 35.006 de 13/06/2022

onde se lê: valor: r$ 61.520,96
Leia-se: valor Mensal: r$ 61.520,96
dr. Bruno Mendes carmona
Presidente
fundação santa casa de Misericórdia do Pará

Protocolo: 813852

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 173/2022/FscMP
exercício: 2022
objeto: Materiais de liMPeZa e HiGieNiZaÇÃo - sacos Plásticos
valor: r$868.490,00
data de assinatura: 10/06/2022
vigência: 10/06/2022 a 10/06/2023
Pe 005/2022/fscMPa - Pae Nº 2021/988838
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288;
foNte de recUrso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269006962, 
0269008100, 0269008101, , 0269008102, 0149006653 e seus respectivos 
superávits;
eleMeNto de desPesa: 339030
contratado: PiNHeiros coMÉrcio eireli - Me; cNPJ/Mf 
n.º 26.907.641/0001-18
endereço: rua dos tamoios, 263, anexo “a” entre travessa de Breves e av. 
Bernardo sayão, Bairro do Jurunas, Belém/Pa, ceP: 66.025-540
telefone: (91) 3223-1154///3223-3213
ordenador: BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 813547

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 038/2022-cPL/FscMP

a fundação santa casa de Misericórdia do estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela Portaria Nº 524/2021-GP/fscMP, torna 
público nova data da licitação em referência, no dia 28/06/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - tipo Menor Preço Global.
oBJeto: a presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na elaboração do projeto executivo de arquitetura e comple-
mentares do novo centro cirúrgico e Nova central de esterilização, que 
será implantado no Bloco 27 - área 767,43 m² do Prédio centenário, con-
forme as especificações contidas no Anexo I, Termo de Referência do pre-
sente edital.
local da realiZaÇÃo do certaMe: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 13 de junho de 2022.
claudine sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fscMP

Protocolo: 813706

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 063/2022
data: 13/06/2022
valor: r$24.791,20
oBJeto: Material de coNsUMo - cUrativo, coMPressa
fundamentação legal: com base no artigo 24, inciso iv, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 201/2022/Prof/fscMP
Data de Ratificação: 13/06/2022 - PAE nº 2022/594345
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0149006653, 0149009936, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008239, 0349008569, 0349008725, 
0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 
0349009535, 0349009750 e seus respectivos superavits; elemento de 
despesa: 339030.
coNtratada: e.r. triNdade; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
eNdereÇo: rua são francisco nº 1104, Juazeiro, santa izabel do Pará-Pa, 
ceP: 68.790-000 telefoNe: (91) 8814-4784
coNtratada: f. cardoso e cia ltda; cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
eNdereÇo: rua João Nunes de souza nº 125, rd. Br 316 KM 8, Bairro 
aguas Brancas, ananindeua-Pa, ceP: 67.033-030; telefoNe: (91) 3202-
1344/ (91) 3202-1303

coNtratada: coMercio e rePreseNtacoes Prado ltda; cNPJ/
Mf: 05.049.432/0001-00
eNdereÇo: trav castelo BraNco, nº 2028, Bairro: GUaMá, BelÉM-
Pa, ceP: 66.063-000
ordenador: Bruno Mendes carmona 
Presidente da fscMP

Protocolo: 813714
disPeNsa: 064/2022

data: 13/06/2022
valor: r$1.944,00
oBJeto: Material de coNsUMo de NeostiGMiNa MetilsUlfato
fundamentação legal: com base no artigo 24, inciso iv, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 199/2022/Prof/fscMP
Data de Ratificação: 13/06/2022 - PAE nº 2022/631686
funcional Programática:10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superávits; 
elemento de despesa: 339030
coNtratada: UNiao QUiMica farMaceUtica NacioNal s/a; cNPJ: 
60.665.981/0009-75
eNdereÇo: rod ferNao dias - Br 381, s/N, Parte 2 KM 862.5, Bairro: 
distrito iNdUstrial (cdi), PoUso aleGre-MG, ceP: 37.556-830, te-
lefoNe: (11) 5586-2000
ordenador: Bruno Mendes carmona 
Presidente da fscMP

Protocolo: 813754
disPeNsa: 062/2022

data: 13/06/2022
valor: r$23.839,20
oBJeto: catÉter Para diálise PeritoNial; fundamentação legal: 
com base no artigo 24, inciso iv, da lei federal nº8.666/93 e Parecer nº 
202/2022/Prof/fscMP
Data de Ratificação: 13/06/2022 - PAE nº 2022/573892
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0149006653, 0149009936, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008239, 0349008569, 0349008725, 
0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 
0349009535, 0349009750 e seus respectivos superavits; elemento de 
despesa: 339030
coNtratada: GUilBer farMaceUtica coMercio ltda; cNPJ/
Mf: 01.399.246/0001-40
eNdereÇo: Passagem Bom sossego nº20, centro, ananindeua/Pa, ceP: 
67.030-245; telefoNe: (91) 3241-7860/ (91) 9967-5655
coNtratada: Nova Medica coMercio e servicos de ProdUtos 
HosPitalares ltda; cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00
eNdereÇo: tv We-12, cj. satélite nº1000, Galpão a, coqueiro, Belém/
Pa, ceP: 66.670-260; telefoNe: (91) 8233-5951
ordenador: Bruno Mendes carmona 
Presidente da fscMP

Protocolo: 813668

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 062/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 13/06/2022 - Pae nº 2022/573892
objeto: catÉter Para diálise PeritoNial
coNtratada: GUilBer farMaceUtica coMercio ltda; cNPJ/
Mf: 01.399.246/0001-40
coNtratada: Nova Medica coMercio e servicos de ProdUtos 
HosPitalares ltda; cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 813671
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 064/2022

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 13/06/2022 - Pae nº 2022/631686
objeto: Material de coNsUMo de NeostiGMiNa MetilsUlfato
coNtratada: UNiao QUiMica farMaceUtica NacioNal s/a;
cNPJ: 60.665.981/0009-75
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 813757
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 063/2022

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 13/06/2022 - Pae nº 2022/594345
objeto: Material de coNsUMo - cUrativo, coMPressa
coNtratada: e.r. triNdade; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
coNtratada: f. cardoso e cia ltda; cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
coNtratada: coMercio e rePreseNtacoes Prado ltda;
cNPJ/Mf: 05.049.432/0001-00
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 813717
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FÉrias
.

Portaria Nº 544/2022-GaPe/GP/FscMP
o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia donPo-
aursáo ,de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doe nº 33.864, de 02/05/2019
r  e  s  o  l  v  e :  c o N c e d e r ,  f é r i a s  d e  a c o r d o  c o m  o  a r t i -
go nº 74 da lei nº 5.810/94, aos servidores desta fundação abaixo dis-
criminado, referente ao mês de JUlHo/2022.

servidor MatrÍcUla carGo eXerc PerÍodo

aBelardiNa Maria MoUra MeNdes 5148383/3 ag. de saude 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

adeMar NasciMeNto da cUNHa JU-
Nior 57191155/2 Nutricionista 2020 18/07/2022 

a 16/08/2022

adileia cristiNa GoMes correa 57192829/1 assistente administrativo 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

adriaNa GoMes saNtos 57192857/1 assistente administrativo 2021 17/07/2022 
a 15/08/2022

adriaNa KaroliNe de Mace-
do l. aGUiar a 57175723/1 Nutricionista 2020 18/07/2022 

a 16/08/2022

adriaNa Maria Brito de soUsa 54195834/1 Médico Pediatra 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

adriaNa Maria rocHa Bastos 5855535/3 Médico Pediatra 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

adriaNa soares Moreira 5930546/4 enfermeiro - intensivista 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

adriaNa sUelY MoNteiro BeNJaMiM 5851220/6 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

aelsoN tavares rodriGUes 5902004/1 fonoaudiólogo 2020 01/07/2022 
a 15/07/2022

airaNildes aParecida dos saN-
tos Brasi 54189257/1 técnico de laboratório 2020 18/07/2022 

a 16/08/2022

alda leda de aNdrade reseNde 5326184/2 enfermeiro - Generalista 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

alessaNdra da silva aMa-
ral dos saNto 57193049/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 

a 16/08/2022
alessaNdra de fatiMa MalHei-

ros MeNeZ 57197927/1 Médico Pediatra 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

alessaNdra Maria coNcei-
cao da silveir 57192886/1 técnico de enfermagem 2020 16/07/2022 

a 14/08/2022

alessaNdra tavares da silva 5889529/1 assistente administrativo 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

aleX faBiaNe teiXeira de soUZa 57190992/2 ag. de artes Praticas 2020 17/07/2022 
a 15/08/2022

alfredo fraNco de alMeida 5175500/1 assistente de administração 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

aliNe soNia da foNseca soares 55586357/2 técnico de enfermagem 2010 18/07/2022 
a 16/08/2022

alYNe cordeiro GUiMaraes 55586240/1 Médico Pediatra 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

alYsoN HeNriQUe da silva costa 5959536/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

aMerico MartiNs MeNdes Neto 5073693/2 Biomédico 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

aNa carMeN Medeiros fUrtado 54180844/2 Médico endocrinologista 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

aNa caroliNa de alMeida Paiva 57191608/2 enfermeiro - Neonatologia 2019 13/07/2022 
a 11/08/2022

aNa caroliNa saNtos oliveira 5957180/1 Médico Mastologista 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

aNa claUdia liMa de soUZa 5671736/2 Gerente 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

aNa claUdia MacHado MoNteiro 57192721/1 assistente administrativo 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

aNa claUdia Messias fUrta-
do de soUZa 54180790/2 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 

a 16/08/2022

aNa cleide correa Barroso 5175488/1 assistente de administração 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

aNa cristiNa ferreira de Moraes 57195612/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

aNa flavia fiGUeiredo GoMes 5907733/3 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

aNa Marcia farias serrao 54189245/1 assistente social 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

aNa Maria dUarte da coNcei-
cao silva 57197923/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 

a 16/08/2022

aNdersoN claUdio de liMa Brito 57175636/1 técnico de radiologia 2021 18/07/2022 
a 06/08/2022

aNdersoN da silva tavares 57215793/1 assistente administrativo 2021 01/07/2022 
a 15/07/2022

aNdre lUiZ silvestre forMiGosa 54189011/2 Nutricionista 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

aNdre raMos aZevedo 54190753/2 farmacêutico Bioquímico 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

aNdrea NeGrao costa 5898260/1 Médico s/ especialidade 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

aNdreaNNYs Melissa loBato MoUra 5617413/1 enfermeiro - Generalista 2020 17/07/2022 
a 15/08/2022

aNdreia cardoso costa 54189408/2 assistente administrativo 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

aNdreia ferreira de oliveira 57193920/2 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

aNdreNilZe vivia cordovil castro 57192649/1 técnico de enfermagem 2021 16/07/2022 
a 14/08/2022

aNdreZa dos saNtos rodriGUes lUZ 5955417/1 enfermeiro - Generalista 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

aNdreZa dUarte MartiNs fiGUeira 5831695/3 enfermeiro - Neonatologia 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

aNdreZa dUarte MartiNs fiGUeira 5831695/2 enfermeiro - Neonatologia 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

aNGela Maria correa liMa 54191266/2 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

aNGela Maria oliveira riBeiro 57193100/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

aNNY MartiNs PiNHo PalHa 54190039/1 fisioterapeuta 2021 16/07/2022 
a 14/08/2022

aNtoNia celia dos aNJos costa 57193086/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

aNtoNio aUGUsto alves 57197423/1 assistente administrativo 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

aNtoNio dos saNtos valle 54189168/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

aNtoNio serGio de soUZa oliveira 57175725/1 Motorista 2020 18/07/2022 
a 01/08/2022

arMaNdo carlos dos saNtos 5173817/1 ag. de serv. operacionais 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

arNoBio farias de soUZa 5173337/1 ag. de saude 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

atHieNe ferNaNdes PiMeNta 5959826/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

aUdeNi da silva costa 57175908/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

aUGUsto cesar da costa sales 57174172/2 Médico cirurgião torácico 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

aUreNi cicera de araUJo 5757150/2 fisioterapeuta 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

aUXiliadora PaNtoJa ferrei-
ra de vilHe 5854385/2 enfermeiro - Neonatologia 2021 01/07/2022 

a 30/07/2022

BeatriZ de oliveira Moraes 57196886/1 administrador 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

BelQUes vascoNcelos ferreira 54196885/1 enfermeiro - Generalista 2017 01/07/2022 
a 30/07/2022

BeNedita leida MartiNs rodriGUes 54195703/1 enfermeiro - Generalista 2019 18/07/2022 
a 16/08/2022

BeNedita leida MartiNs rodriGUes 54195703/3 enfermeiro - Generalista 2019 18/07/2022 
a 16/08/2022

Brasila araUJo do esPirito saNto 5587280/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

carla saNtos PortUGal ferNaNdes 55586836/2 fisioterapeuta 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

carlos alBerto seaBra GoNcalves 57212646/2 tec. segurança do trabalho 2021 01/07/2022 
a 15/07/2022

carlos aUGUsto atHaide da lUZ 57196152/1 ag. de artes Praticas 2021 17/07/2022 
a 15/08/2022

carlos GilBerto vieira da sil-
va JUNior 57173543/3 diretor 2020 18/07/2022 

a 16/08/2022

carMeM leoNor GoNcalves Modesto 57192710/1 assistente administrativo 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

caroliNe cHiMoKa Garcia 5938729/3 Médico - Neonatologia 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

caroliNe saraiva farias 80846204/2 enfermeiro - obstetrícia 2021 17/07/2022 
a 15/08/2022

catariNa de seNa ferreira raMos 5638186/2 técnico de enfermagem 2019 01/07/2022 
a 30/07/2022

catariNNe de NaZare MoNtei-
ro costa 57194628/1 técnico de enfermagem 2020 01/07/2022 

a 30/07/2022

catia adelia ferreira Barros 5303800/2 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022
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celiNa MoNteiro aZevedo silva 54192771/2 Psicologo 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

cesar aUGUsto Moreira PiNa 54188156/2 administrador 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

cHafic racHid el HUsNY Neto 6402843/1 assistente administrativo 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

ciBele coUto de freitas Bordalo 54181793/3 enfermeiro - Neonatologia 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

cilea Maria dos saNtos oZela 5171059/2 Nutricionista 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

ciNtHYa fraNciNete Pereira Pires 54195900/1 farmacêutico 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

ciNtia GaMa sales 57196393/1 engenheiro civil 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

claUdete loBato dos saNtos 57197092/1 assistente administrativo 2020 01/07/2022 
a 15/07/2022

claUdia cristiNa Melo Brito 57195792/1 ag. de artes Praticas 2020 17/07/2022 
a 15/08/2022

claUdiNete alves NasciMeNto 57197894/1 assistente administrativo 2020 18/07/2022 
a 01/08/2022

claUdoMiro Melo dos saNtos 54189267/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

cleNes dos saNtos 57193088/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

cleYde Bacelar da silva 57192680/1 técnico de enfermagem 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

clicia HeleNa Garcia araGao 54189379/1 ag. de artes Praticas 2021 01/07/2022 
a 15/07/2022

cristiaNe do socorro cUNHa de Ma-
ced 54191233/1 fisioterapeuta 2020 16/07/2022 

a 14/08/2022
cristiNa HeleNa d’aGUiar GUi-

Maraes 54183748/2 Médico Ginecologis-
ta e obstetr 2021 18/07/2022 

a 16/08/2022

daNiel GoNcalves MiraNda 57197995/1 administrador 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

daNiela MarQUes PiMeNta 5949430/1 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

daNiella fraNco coUtiNHo 54190108/1 terapeuta ocupacional 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

daNilo costa Moreira 5955691/1 Gerente 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

darcileNe Pereira da silva soUZa 5949489/1 técnico de enfermagem 2021 02/07/2022 
a 16/07/2022

deBora coNsUelo esPiNola No-
GUeira d 57196495/2 enfermeiro - infecção Hos-

pital 2020 18/07/2022 
a 01/08/2022

deBoraH caroliNa lUceNa oliveira 54190230/2 enfermeiro - Neonatologia 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

derfesoN Bastos da silva 5171040/1 Motorista 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

diaNa da costa loBato 54183531/2 enfermeiro - Generalista 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

dileNe GoMes lica de Melo 57193631/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

dileNe PiMeNtel soeiro 57198092/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

dioNe NoBre de soUZa 57175731/1 técnico de laboratório 2019 01/07/2022 
a 30/07/2022

dorival Pereira MoNteiro filHo 57196498/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

dUlcileNe da silva Macedo 57192837/1 assistente administrativo 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

ed carlos carNeiro fUrtado 54191297/1 farmacêutico 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

edilsoN ferreira calaNdriNe 57174903/1 enfermeiro - Generalista 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

ediNilZa PiNHeiro de seNa 57193860/1 técnico de enfermagem 2021 02/07/2022 
a 31/07/2022

editH cristiNa de soUZa da silva 5487404/2 Médico cardiologista 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

edivaldo dos saNtos foNseca 57192822/1 assistente administrativo 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

edsoN carlos da foNseca Pereira 5175429/1 assistente de administração 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

elaiNe cristiNa Barros liMa 57193940/2 enfermeiro - intensivista 2020 16/07/2022 
a 14/08/2022

eliaNa das Gracas coelHo Por-
tal aMar 5813409/3 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

eliaNe BraGa MariNHo 57197904/1 técnico de enfermagem 2021 03/07/2022 
a 01/08/2022

elias frota de oliveira 57194984/1 agente administrativo 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

eliNetH da coNceicao BraGa va-
leNte 5757177/2 fisioterapeuta 2021 18/07/2022 

a 01/08/2022
elisaNGela do s.leal alves ro-

driGUes 57193698/1 técnico de enfermagem 2021 16/07/2022 
a 14/08/2022

elleN saNdra PaNtoJa foNseca 57174439/1 ag. de artes Praticas 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

eller Joao dos saNtos cardoso 54195298/1 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

eloisa HeleNa araUJo da cos-
ta rodriG 54181833/2 Psicologo 2021 18/07/2022 

a 01/08/2022

eMilia Matos MoNteiro GoNcalves 107310/3 enfermeiro - infecção Hos-
pital 2021 18/07/2022 

a 16/08/2022

eNdersoN cleYtoN saNtos costa 54189428/2 Médico - radiologista 2021 01/07/2022 
a 20/07/2022

ereNice rodriGUes cardoso 57193865/1 assistente administrativo 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

erica Maia dos saNtos 57173755/1 Nutricionista 2020 01/07/2022 
a 15/07/2022

etieNe MoNteiro de aNdrade 54195950/2 téc.em comunicação social 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

evaldo loPes MoNteiro 57193776/1 assistente administrativo 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

evaNdro de soUsa MoNteiro 54189170/1 ag de carpintaria 2021 16/07/2022 
a 14/08/2022

eveliN PaUla da silva fraNco 57198123/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

eveNY da rocHa teiXeira 57174012/1 Psicologo 2020 17/07/2022 
a 15/08/2022

everaldo WolNeY NerY fiGUeira 57195034/1 Médico - anestesiologista 2020 18/07/2022 
a 01/08/2022

faBio aleXaNdre araUJo da crUZ 5960772/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

faBiola BotelHo BatalHa 57193566/1 técnico de enfermagem 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

faBiolla saNta BriGida da costa 57197522/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

flavia NUNes vieira 54184903/3 Médico clinica Médica 2021 01/07/2022 
a 15/07/2022

fraNciaNe dias Bastos 57192807/2 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

fraNcioNe de avelar rodriGUes 5449340/2 assistente social 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

GelMa HeleNa BarBosa de carvalHo 57197426/1 técnico de enfermagem 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

GeNilsoN dias carvalHo 5172500/2 assistente de administração 2020 18/07/2022 
a 01/08/2022

GeorGeaNe Maria de araUJo 54190867/2 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

GeorGiNa MartiNs liMa 75485/1 auxiliar de saúde 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

GilvaGo MartiNs de soUZa 5148464/1 ag. de artes Praticas 2019 18/07/2022 
a 16/08/2022

Gisele QUeiroZ GaMa correa 57197876/1 técnico de enfermagem 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

GiselY de NaZare fleXa viaNNa 57194136/1 Médico Pediatra 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

Graca do socorro ferreira de oli-
veir 5763371/2 técnico de laboratório 2021 18/07/2022 

a 01/08/2022
GracileNe cavallero BeZer-

ra da silva 54195244/1 enfermeiro - Generalista 2021 16/07/2022 
a 14/08/2022

GUteMBerG Joao cardoso alvares 57231121/4 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

Heloisa HeleNa MoNteiro NUNes 57193868/1 técnico de enfermagem 2021 17/07/2022 
a 15/08/2022

HeMiNY rafaell silva liBerato 5918230/3 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

HildeMar Neto saNtos GUiMaraes 5910695/2 ag. de artes Praticas 2019 18/07/2022 
a 16/08/2022

HoNorato GoNcalves 54180564/6 ag. de artes Praticas 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

ieda cleoNice araUJo rossY 3226280/1 agente administrativo 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

ielZe dolores Barros Pereira 57193780/1 farmacêutico Bioquímico 2020 16/07/2022 
a 14/08/2022

iNGrid BeZerra dos saNtos raNieri 54189198/2 administrador 2020 18/07/2022 
a 01/08/2022
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iracYlda GoMes da silva 5820278/2 técnico de enfermagem 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

itaMar NaZare do socor-
ro crUZ dos sa 54193860/2 enfermeiro - Generalista 2020 01/07/2022 

a 30/07/2022
itaMar NaZare do socor-

ro crUZ dos sa 54193860/1 enfermeiro - Generalista 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

ivaNe ferreira de JesUs 57231608/1 técnico de enfermagem 2021 16/07/2022 
a 14/08/2022

ivaNGela Maria de soUZa dUarte 54195696/2 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

iWaleNY Pereira Macedo Matos 57194265/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

iZis reGiNa silva de liMa 55589764/2 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

JacKeliNe da coNceicao Piedade 57197905/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

JailsoN MiraNda GoNcalves 55588780/2 técnico de enfermagem 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

JaiMe edUardo saNtos laUrido 54196726/2 assistente administrativo 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

JassoN da silva PeNNa 57194594/1 técnico de radiologia 2021 18/07/2022 
a 06/08/2022

JeaNNe cristiNa da silva MoNteiro 57193869/1 técnico de enfermagem 2021 16/07/2022 
a 14/08/2022

JeaNNe tavora de MeNdoNca 5813379/2 Médico Ginecologis-
ta e obstetr 2021 01/07/2022 

a 15/07/2022
JeNYse cristiNe r. dos saNtos foN-

telle 57197083/1 Médico - anestesiologista 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

Joao BeNedito cUNHa da silva 5856175/2 técnico de radiologia 2021 18/07/2022 
a 06/08/2022

Joao sUleiMaN KaHWaGe filHo 54195234/2 Médico endoscopista 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

Joao victor elYaKiM PaNtoJa MaGNo 57198343/1 técnico em eletrotecnica 2020 16/07/2022 
a 14/08/2022

Joel rodriGUes veras 57193173/1 assistente administrativo 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

JoelsoN Garcia dias 5959542/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

JoilMa alves castro lUdWiG 57173747/1 assistente social 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

JoiNa cleide riBeiro MarQUes odaNi 57198503/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

JordaNNa Moraes roliM QUeiroZ 5959859/1 assistente administrativo 2021 01/07/2022 
a 15/07/2022

Jose HeNriQUe soUZa Madeira 57211865/1 assistente administrativo 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

Jose JUlio saNtos PaNtoJa 57207611/1 Maqueiro 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

Jose loPes da silva 57195116/1 ag. de artes Praticas 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

JosileNe ferreira oliveira de soU-
sa 57193786/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 

a 16/08/2022

JosiNelMa dos saNtos Pires 57198088/1 técnico de enfermagem 2021 17/07/2022 
a 15/08/2022

JUareZ PaUlo saNtos aNJos 5926630/3 assistente administrativo 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

JUliaNa Maia teiXeira seliGMaNN 57197507/2 Médico Pediatra 2018 18/07/2022 
a 16/08/2022

JUliaNa tHais colares MoNtei-
ro liMa 5899027/2 Médico cirurgião Pediátrico 2020 01/07/2022 

a 15/07/2022

KariNa oBadia Maia liMa 5877180/3 Médico Pediatra 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

Karla aNYK carNeiro dos saN-
tos fUrta 57174467/1 ag. de artes Praticas 2020 18/07/2022 

a 16/08/2022

Katia cileNe lisBoa farias 54194885/2 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

KatsoN carvalHo araUJo 54180835/3 Médico - Gastro cirurgia 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

Keilla Moreira da silva 57193732/1 técnico de enfermagem 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

KellY ferNaNda de liMa Neves Nas-
ciMeN 5949602/1 fisioterapeuta 2020 16/07/2022 

a 14/08/2022

KeYla de soUZa reis 57198132/1 Médico Pediatra 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

larissa raBelo da silva 6402841/1 Gerente 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

larisse feliX de QUeiroZ aires 5957202/1 Médico s/ especialidade 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

leidiaNe GeMaQUe de soUsa 57208016/1 técnico de enfermagem 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

leilaNe Kelli oliveira dos saNtos 5895861/4 ag. de artes Praticas 2020 18/07/2022 
a 01/08/2022

lieNe do socorro caMara XiMeNes 5857350/5 enfermeiro - infecção Hos-
pital 2020 01/07/2022 

a 15/07/2022

lieNe do socorro caMara XiMeNes 5857350/4 enfermeiro - infecção Hos-
pital 2020 01/07/2022 

a 15/07/2022
lildiNeia da coNceicao cas-

tro rocHa 57193769/1 técnico de enfermagem 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

lilia PiMeNta de Moraes 5620864/3 enfermeiro - obstetrícia 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

liliaM de fatiMa MiraNda dUarte 54183714/2 Psicologo 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

liliaN BraGa de liMa de aBreU 57197493/1 assistente administrativo 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

liliaN cristiNa MariNHo frei-
tas de Meir 57193696/1 assistente administrativo 2020 01/07/2022 

a 30/07/2022
liliaN de cassia loPes PiNHei-

ro de soUZ 5722179/2 enfermeiro - obstetrícia 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

liliaNa do NasciMeNto caMarao 54184022/2 enfermeiro - Generalista 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

liNa cristiNa de PaUla MaGNo 54189296/1 assistente social 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

liNa cristiNa de PaUla MaGNo 54189296/2 assistente social 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

liNdalva Maria PiNHeiro Mota 57195683/1 ag. de artes Praticas 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

livia feliX de oliveira 54195751/1 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

liZ de soUZa correa 57197518/2 enfermeiro - clínica Médica 2021 16/07/2022 
a 14/08/2022

loreNa MaYara saNtaNa teNorio 5952535/1 Psicologo 2020 18/07/2022 
a 01/08/2022

lUaNNa fraZao Pereira do Nas-
ciMeNto 5925653/2 assistente administrativo 2021 18/07/2022 

a 01/08/2022

lUcelia iNoUe BisPo teiXeira 54182590/2 enfermeiro - obstetrícia 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

lUcia HeleNa de soUZa ferreira 5952288/2 assistente social 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

lUcia MaUra da silva saNtos 57192660/1 técnico de enfermagem 2019 01/07/2022 
a 30/07/2022

lUciaNa Baiao BeZerra 5854113/3 técnico de enfermagem 2021 17/07/2022 
a 15/08/2022

lUciaNa carvalHo MeNdes saGica 57199256/1 técnico de enfermagem 2019 25/07/2022 
a 23/08/2022

lUciaNa flavia de Macedo loPes 57201166/2 Médico Pediatra 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

lUciaNe do socorro Moraes Pe-
reira 57175912/1 enfermeiro - obstetrícia 2021 01/07/2022 

a 30/07/2022

lUciaNo MoUra de assUNcao 5960061/1 Médico s/ especialidade 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

lUcYaNa de NaZaretH liMa ataide 54186979/2 Médico Pediatra 2021 01/07/2022 
a 15/07/2022

lUis carlos freitas dos saN-
tos JUNior 57196568/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 

a 16/08/2022

lUiZ NaZareNo savedra teiXeira 5643503/2 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

lUZiNete correa da silva 57194886/1 técnico de enfermagem 2021 16/07/2022 
a 14/08/2022

MaGali do socorro olivei-
ra da silva 57195878/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 

a 16/08/2022

Maisa aMBe castro 57192658/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

MaNoel Maria Pereira da silva 5959537/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

Marcela loPes de oliveira 3157121/1 agente administrativo 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

Marcelo araUJo MiraNda 5854075/2 Gerente 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

Marcelo cardoso costa aNGe-
liM frot 80846258/5 Gerente 2020 18/07/2022 

a 16/08/2022

Marcelo MiraNda daMaso 5949504/1 ag. de artes Praticas 2021 16/07/2022 
a 14/08/2022

Marcia cristiNa das cHaGas Brito 57193633/1 técnico de enfermagem 2021 17/07/2022 
a 15/08/2022

Marcia de fatiMa Maciel de roJas 5857333/3 Médico Pediatra 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022



34  diário oficial Nº 35.007 Terça-feira, 14 DE JUNHO DE 2022

Marcia MaUes saNtos PiMeNtel 5853710/2 Médico - radiologista 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

MarcileNe de NaZare NoGUei-
ra de aBre 54181801/2 técnico de enfermagem 2021 01/07/2022 

a 30/07/2022

MarcileNe de NaZare PiNto fUrtado 5829623/2 técnico de enfermagem 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

Marco aUrelio fraNco daMasceNo 57192455/1 Motorista 2020 16/07/2022 
a 14/08/2022

Marcos PaUlo GaMa da silveira 5949505/1 ag. de artes Praticas 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

MarcUs viNiciUs MesQUita dos saN-
tos 57191104/2 assistente administrativo 2021 18/07/2022 

a 16/08/2022

Maria alves BeleM 54190033/1 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

Maria alves BeleM 54190033/2 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

Maria aNGelica vascoNce-
los de BorBo 54196427/1 Médico - radiologista 2020 01/07/2022 

a 20/07/2022

Maria BetaNia estevoN aMaral 5173060/1 ag. de saude 2021 16/07/2022 
a 14/08/2022

Maria celeste NaZare alMeida 5343089/2 enfermeiro - Generalista 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

Maria daMiaNa de aBreU reis fa-
vacHo 57206665/1 Maqueiro 2020 18/07/2022 

a 16/08/2022

Maria das dores da silva siQUeira 57195887/1 ag. de artes Praticas 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

Maria de fatiMa dos saNtos 57196934/1 ag. de artes Praticas 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

Maria de lara reis e silva 5377609/2 Pedagogo 2020 01/07/2022 
a 15/07/2022

Maria do NasciMeNto Mar-
tiNs aBreU 57199149/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 

a 16/08/2022

Maria do socorro caMPos GoMes 57192760/1 técnico de enfermagem 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

Maria do socorro do NasciMeN-
to ferr 5118816/2 Médico cirurgião Plástico 2021 18/07/2022 

a 01/08/2022

Maria elZa soares de liMa 57199102/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

Maria JUscileNe rodriGUes Mar-
QUes 57210152/1 ag. de artes Praticas 2020 18/07/2022 

a 16/08/2022

Maria lUisa Meireles de oliveira 54189402/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

Maria MarGarete BeZerra da silva 57173743/1 assistente social 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

Maria vaNderleide BarBosa Mar-
QUes 5884225/2 enfermeiro - Generalista 2020 01/07/2022 

a 30/07/2022

MariaNa sarKis MUller da silva 5958456/1 farmacêutico Bioquímico 2020 18/07/2022 
a 01/08/2022

MaricelY de soUsa 57195716/1 ag. de artes Praticas 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

Marilia GaBriela QUeiroZ da lUZ 57174675/3 Médico - obstetrícia 2020 18/07/2022 
a 01/08/2022

Mario Jose MeNdes leite 54183548/2 Médico - Pneumologia 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

MarisetH carvalHo de aNdrade 5681642/5 estatístico 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

MarisetH carvalHo de aNdrade 5681642/6 Professor 2018 18/07/2022 
a 16/08/2022

MarleNe Moraes NaHUM 54180585/2 ag. de artes Praticas 2020 01/07/2022 
a 15/07/2022

MarleNe raMos 5895435/3 técnico de enfermagem 2020 03/07/2022 
a 01/08/2022

MarleNe soUsa de araUJo MeNdes 5951923/1 assistente administrativo 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

MarlUcia de Paiva GoMes 5960774/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

Marta riBeiro da cUNHa 57194902/1 técnico de radiologia 2022 18/07/2022 
a 06/08/2022

MartHa NoeMY BarBosa de soU-
sa rodri 54189289/2 Nutricionista 2020 01/07/2022 

a 15/07/2022

MartHa NoeMY BarBosa de soU-
sa rodri 54189289/1 Nutricionista 2020 01/07/2022 

a 15/07/2022

MateUs BorGes de carvalHo 5960412/1 engenheiro 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

MaUricio leoNardi da silva dias 55589040/2 Médico Pediatra 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

MaUricio soloN da silva 5960411/1 engenheiro 2021 01/07/2022 
a 15/07/2022

MaUro Neiva ferNaNdes 57201038/2 Médico cirurgião Geral 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

MaYra loPes Bitar MesQUita 5960408/1 Médico - radiologista 2021 18/07/2022 
a 06/08/2022

MicHele de Barros caires 5762081/2 Biomédico 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

MicHelle Meireles Macedo da silva 57199083/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

MoNica do socorro coUtiNHo GaBY 5947383/1 Gerente 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

MoNica Melo de carvalHo 5895874/3 fonoaudiólogo 2019 18/07/2022 
a 01/08/2022

MoNicK calaNdriNi Pereira ro-
driGUes 5834953/3 Médico Nefrologista 2021 01/07/2022 

a 15/07/2022

Natalia rUssYelY de soUZa tavares 57196094/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

NorMa sUelY de carvalHo foNse-
ca ass 5180864/4 Médico - terapia intensiva 2021 18/07/2022 

a 16/08/2022
NorMa sUelY de carvalHo foNse-

ca ass 5180864/3 Médico - terapia intensiva 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

oceias PiNHo costa 57194261/1 técnico de enfermagem 2021 17/07/2022 
a 15/08/2022

osiel PaNtoJa Baia 57197960/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

oZiel do rosario Maia 57193085/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

Patricia de soUsa QUaresMa 57196494/1 ag. de artes Praticas 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

Patricia MoNteiro aZevedo 57213901/2 técnico de adm e finanças 2021 01/07/2022 
a 15/07/2022

PaUla do PerPetUo socor-
ro dos r. daN 57198078/1 técnico de enfermagem 2021 16/07/2022 

a 14/08/2022

PaUlo serGio NUNes sao Pedro 5326125/2 ag. de artes Praticas 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

PrisciaNe da silva cHaves 57197892/1 técnico de enfermagem 2021 02/07/2022 
a 31/07/2022

rafael carlo vale ferreira 5909308/4 assistente administrativo 2021 01/07/2022 
a 15/07/2022

raiMUNda da silva BorGes 57193078/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

reNata aNtoNia Melo vieGas caM-
Pelo 57193073/1 assistente administrativo 2021 01/07/2022 

a 30/07/2022

reNata correia BaiMa 54189395/1 ag. de artes Praticas 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

reNata cristiaNe MartiNs da silva 5878837/3 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

reNato Garcia lisBoa BorGes 5958046/1 Médico cardiologista 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

reNato valerio rodriGUes cal 55590168/2 Médico otorrinolaringo-
logista 2019 01/07/2022 

a 30/07/2022

rita de cassia da rosa saNtos 57196556/1 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

roBerta caBral soUZa filHo 5859387/2 Psicologo 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

roBerto raBelo 54195911/1 Motorista 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

roBerto travassos PiNto da cos-
ta JUN 54195109/1 Médico - Gastro cirurgia 2021 18/07/2022 

a 01/08/2022

roBsoN do NasciMeNto silva 57197881/1 engenheiro eletrico 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

rodriGo BoNa MaNescHY 5924516/4 Médico s/ especialidade 2020 18/07/2022 
a 01/08/2022

rodriGo ferNaNdo rodriGUes Wa-
NZell 80846182/3 assistente administrativo 2021 18/07/2022 

a 01/08/2022

roMUlo MUller dos saNtos Melo 55589229/2 Médico Ginecologis-
ta e obstetr 2019 18/07/2022 

a 01/08/2022

roMUlo MUller dos saNtos Melo 55589229/3 Médico Ginecologis-
ta e obstetr 2019 18/07/2022 

a 01/08/2022

roNaldo eMiM de araUJo 5951433/1 técnico de enfermagem 2020 01/07/2022 
a 15/07/2022

rosa eMilia araUJo liMa 5638208/2 enfermeiro - obstetrícia 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

rosaNGela dos saNtos correa 57194294/1 assistente administrativo 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

rosiaNe aNdrea GaldiNo reis 57193574/1 técnico de enfermagem 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

rosileide da silva BorGes 57192828/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022
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rosileNe ferreira GoNcalves silva 54187996/1 Pedagogo 2016 01/07/2022 
a 30/07/2022

rosiNeide leite dos aNJos 57234002/1 assistente administrativo 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

rUBia celeste PiNto de soUsa 54194547/2 assistente social 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

rUtH lea silva da silva 5175011/1 assistente de administração 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

saBriNa costa saNtos 57197897/1 técnico de enfermagem 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

sallY cHristiaNe oliveira de Ma-
cedo 55586705/2 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

sallY cHristiaNe oliveira de Ma-
cedo 55586705/1 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

salMa Brito saratY 5102936/5 Médico - terapia inten-
siva Neo 2021 18/07/2022 

a 01/08/2022

saNdra Maria saNtos da costa 55590100/2 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

sara MartiNs BraGa 5929534/2 Médico - terapia intensiva 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

selMa das dores aMaral de alMeida 57193762/1 técnico de enfermagem 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

selMa de NaZare alves de soUZa 453510/1 assistente administrativo 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

serGio coUtiNHo dias ferreira 5533112/4 Médico - cirurgia vascular 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

serGio loPes da silva 5136342/1 técnico de radiologia 2020 01/07/2022 
a 20/07/2022

sHirleY cristiNa dos saNtos Pe-
reira 5856213/2 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

silvia HeleNa da silva sa teiXeira 5594596/2 Médico s/ especialidade 2021 18/07/2022 
a 01/08/2022

silvia siMoNe liNs Brito 5722349/3 enfermeiro - Neonatologia 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

siMoNe da silva ferNaNdes 5737796/3 enfermeiro - Generalista 2021 01/07/2022 
a 15/07/2022

siMoNe da silva ferNaNdes 5737796/4 enfermeiro - Generalista 2021 01/07/2022 
a 15/07/2022

siMoNe de fatiMa do e. saNto Go-
Mes Nas 5304121/4 enfermeiro - Neonatologia 2021 17/07/2022 

a 15/08/2022

sUelY daMiao PiNto sfair 2010941/2 enfermeiro - obstetrícia 2021 17/07/2022 
a 15/08/2022

talita da silva aNtUNes 57174426/1 ag. de artes Praticas 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

tarida da costa de araUJo 54195169/1 enfermeiro - Generalista 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

tatiaNa da silva MeNdes 5638356/2 assistente social 2021 01/07/2022 
a 15/07/2022

tatiaNe alMeida de freitas loPes 57197209/1 fonoaudiólogo 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

tatiaNe loBato da silva 57198522/1 enfermeiro - Generalista 2021 01/07/2022 
a 15/07/2022

tatiaNe Patricia silva fraNco 57197590/1 agente administrativo 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

tereZa cardoso de soUZa 57194790/1 técnico de enfermagem 2021 17/07/2022 
a 15/08/2022

tHais cardoso dias 5854709/2 técnico de enfermagem 2019 18/07/2022 
a 16/08/2022

tHiaGo said daiBes Pereira 54193610/1 Médico cirurgião Pediátrico 2020 18/07/2022 
a 01/08/2022

valdeNise ferreira diNiZ 57197887/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

valdete tavares do NasciMeNto 57193744/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

valeria PacHeco da silva 57199406/1 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

valeria reGiNa cavalcaNte dos saN-
tos 54189878/1 farmacêutico 2021 01/07/2022 

a 30/07/2022
valQUiria coNceicao do esPiri-

to saNto 5447062/3 técnico de enfermagem 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

vaNda HeloiZa Marvao soares 5465443/2 Nutricionista 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

vaNda HeloiZa Marvao soares 5465443/3 Nutricionista 2020 01/07/2022 
a 30/07/2022

vaNessa leticia da silva WaNZeler 5879027/2 enfermeiro - obstetrícia 2019 18/07/2022 
a 16/08/2022

vaNia claUdia de soUZa GUiMara-
es BoNU 54196679/1 Médico Gastroenterologista 2021 01/07/2022 

a 30/07/2022

vaNia cristiNa silva 5955420/1 técnico de enfermagem 2020 17/07/2022 
a 15/08/2022

vera Patricia de freitas GodiNHo 57193615/1 técnico de enfermagem 2021 01/07/2022 
a 30/07/2022

Walcelir reNdeiro da silva 57203860/1 economista 2019 18/07/2022 
a 16/08/2022

WaldiMarY Maria MartiNs caldas 5447135/2 técnico de enfermagem 2020 17/07/2022 
a 15/08/2022

Waleria costa de JesUs 54189293/1 técnico de laboratório 2021 18/07/2022 
a 16/08/2022

WelersoN soUZa da silva 54189547/1 ag. de artes Praticas 2020 18/07/2022 
a 16/08/2022

Zelia da costa dias 5082650/1 assistente social 2020 17/07/2022 
a 31/07/2022

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 7 de Junho de 2022
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 813526
Portaria Nº 542/2022-caPe/FscMP

o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de
s u a s  a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s ,  q u e  s ã o  c o n f e r i d a s  p e l o  d e c r e -
to do dia 30/04/2019, publicado no doe nº 33.864, de 02/05/2019,
r e s o l v e:
coNceder , férias regulamentares ao servidor aleXaNder PeGorelli de 
liMa, cargo de ag. de artes Praticas, lotação coord da central de abast de 
suprimentos - calM , Matrícula Nº 5959469/1, no período de 17/06/2022 
a 16/07/2022, referente ao exercício de 2021, no período aquisiti-
vo de 29/03/2021 a 28/03/2022 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 07 de Junho de 2022
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 813465

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01058

valor: r$11.640,00
data: 07/06/2022
objeto: aQUisiÇÃo eMerGeNcial de Material tÉcNico HosPitalar
Pae nº 2022/713762 - disPeNsa de licitaÇÃo: 060/2022/fscMP
funcional Programática:10302150782880000; fontes de recursos: 
0103000000; elemento de despesa: 33903000
coNtratada: silva e delGado coMercio de ProdUtos Medicos e 
HosPitalares eireli ; cNPJ/Mf: 08.393.709/0001-06
eNdereÇo: av. Pedro Miranda nº 2670, Bairro Pedreira, Belém-Pa, cep: 
66.085-026 telefoNe: (91) 3231-9599
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 813709
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01056
valor: r$5.847,60
data: 08/06/2022
objeto: aQUisiÇÃo eMerGeNcial de Material tÉcNico HosPitalar
Pae nº 2022/713762 - disPeNsa de licitaÇÃo: 060/2022/fscMP
funcional Programática:10302150782880000; fontes de recursos: 
0103000000; elemento de despesa: 33903000
coNtratada: e r triNdade ; cNPJ/Mf: 04252742/0001-65
eNdereÇo: rua são francisco nº 1104, Bairro Juazeiro, santa izabel do 
Pará-Pa, cep: 68.790-000
telefoNe: (91) 98814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 813705
..

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 685/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
09 de JUNHo de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a certidão de casamento 065656 01 55 2022 2 00062 012 
0018312 87 e Protocolo nº 2022/672896.
resolve,
  i – conceder licença casamento (o) servidor (a) Blenda Portilho cascaes, 
matricula n° 5892547/4, cargo de agente administrativo, lotado (a) no 
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(a), Gerência de Hemovigilancia e supervisão, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HeMoPa, a contar de 27 de maio a 
03 de junho de 2022.
  ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 09 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813414

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 608/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
08 de JUNHo de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90305.
resolve,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) ana cristina da silva Gon-
çalves, matricula n° 5884110/2, cargo de enfermeiro, lotada (o) na (o), 
Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HeMoPa, a contar de 02 a 08 de fevereiro de 2022, 
laudo Nº 90305.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813202
Portaria Nº 609/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de JUNHo de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90294.
resolve,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) dilza Helena Pinheiro, matri-
cula n° 54188086/1, cargo de técnico de Hemoterapia, lotada (o) na (o), 
Gerência de triagem de doenças transmissíveis pelo sangue, desta funda-
ção centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HeMoPa, a contar de 
31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022, laudo Nº 90294.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813203
Portaria Nº 610/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de JUNHo de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90033.
resolve,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) francenildo Barros, matri-
cula n° 5959308/1, cargo de técnico de enfermagem, lotada (o) na (o), 
Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HeMoPa, a contar de 22 a 31 de janeiro de 2022, 
laudo Nº 90033.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813204
Portaria Nº 623/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de JUNHo de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90672.
resolve,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) leticia cristina dalzy castro, 
matricula n° 5959075/1, cargo de técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de Processamento de sangue, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HeMoPa, a contar de 26 de janeiro 
a 01 de fevereiro de 2022, laudo Nº 90672.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813233
Portaria Nº 624/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de JUNHo de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90673.
resolve,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) sônia irene dos santos del-
gado, matricula n° 5762731/4, cargo de técnico Patologia clínica, lotada 
(o) na (o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de 

Hemoterapia e Hematologia do Pará – HeMoPa, a contar de 26 a 28 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 90673.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813234
Portaria Nº 620/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de JUNHo de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90669.
resolve,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) edinea do socorro chagas 
coutinho, matricula n° 57195061/1, cargo de técnico Patologia clínica, 
lotada (o) na (o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação cen-
tro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HeMoPa, a contar de 27 de 
janeiro a 02 de fevereiro de 2022, laudo Nº 90669.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813228
Portaria Nº 616/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de JUNHo de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90310.
resolve,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) sioni cordovil ferreira, ma-
tricula n° 5901778/1, cargo de técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de distribuição de Produtos Hemoterápicos, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HeMoPa, a contar de 19 
a 24 de janeiro de 2022, laudo Nº 90310.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813226
Portaria Nº 621/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de JUNHo de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90670.
resolve,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Gecila amoedo da cunha rubin, 
matricula n° 54195800/2, cargo de Psicólogo, lotada (o) na (o), Gerência de 
serviço social, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HeMoPa, a contar de 24 a 30 de janeiro de 2022, laudo Nº 90670.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813230
Portaria Nº 622/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de JUNHo de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90671.
resolve,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Jorge antônio Gomes alves, 
matricula n° 57226998/1, cargo de operador de computador, lotada (o) 
na (o), Gerência de tecnologia da informação, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HeMoPa, a contar de 31 de janeiro 
a 04 de fevereiro de 2022, laudo Nº 90671.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813231
Portaria Nº 613/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de JUNHo de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90308.
resolve,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Marcel da silva Moreira, 
matricula n° 57195195/2, cargo de técnico de enfermagem, lotada (o) na 
(o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HeMoPa, a contar de 25 a 31 de janeiro de 
2022, laudo Nº 90308.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813216
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Portaria Nº 614/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
08 de JUNHo de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90309.
resolve,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Maria iracema faial lobo, 
matricula n° 5262216/4, cargo de técnico de enfermagem, lotada (o) na 
(o), Gerência de lavagem e esterilização, desta fundação centro de He-
moterapia e Hematologia do Pará – HeMoPa, a contar de 26 de janeiro a 
03 de fevereiro de 2022, laudo Nº 90309.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813220
Portaria Nº 615/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de JUNHo de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90295.
resolve,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Priscila Gleyce Nunes Nobre, matri-
cula n° 5957291/1, cargo de assistente social, lotada (o) na (o), Gerência de 
captação de doadores, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HeMoPa, a contar de 24 a 31 de janeiro de 2022, laudo Nº 90295.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813221
Portaria Nº 611/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de JUNHo de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90307.
resolve,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Kellen cristina Monteiro Pi-
quet, matricula n° 54184422/3, cargo de técnico de enfermagem, lotada 
(o) na (o), Gerência de distribuição de Produtos Hemoterápicos, desta 
fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HeMoPa, a 
contar de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, laudo Nº 90307.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813210
Portaria Nº 612/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de JUNHo de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90296.
resolve,
  i – conceder licença saúde (o) servidor (a) laíse da cunha rodrigues, 
matricula n° 5894682/1, cargo de técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de imunologia eritrocitaria, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HeMoPa, a contar de 24 a 30 de janeiro 
de 2022, laudo Nº 90296.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo BraNco BeZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 813213

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2022 – HeMoPa

Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2021/1469338
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 
lote ÚNico modo de disputa aBerto.
oBJeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de lavagem simples e lavagem completa dos veículos pertencentes à frota 
da fundação HeMoPa e aqueles eventualmente cedidos e/ou locados, com 
fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos neces-
sários à execução dos serviços.
edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UasG da fundação HeMoPa: 925452
sessÃo PÚBlica: 28/06/2022
local: www.gov.br/compras
Hora: 09 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000,0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 813469

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do estado do Pará – 
HeMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela Portaria Nº 352/2022-aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação referente 
ao Processo 2022/162977 - Pregão eletrônico 015/2022 - contratação de 
laboratório(s) de Patologia clínica ou análises clínicas para prestação de 
serviços laboratoriais de apoio para complementação às rotinas da Gerência 
de triagem de doenças transmissíveis pelo sangue para realização de 
testes confirmatórios para Sífilis, Hepatite B e Doença de chagas.
GrUPo 1 (iteNs 1, 2, 3) – eMPresa: cdM1 MediciNa diaGNostica 
eireli – cNPJ: 34.972.321/0001-70 , com proposta no valor de r$ 
102.130,56 (cento e dois mil, cento e trinta reais e cinqüenta e seis 
centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2022/162977 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HeMoPa.
Belém (Pa), 13 de junho de 2022.
comissão Permanente de licitação
  fundação HeMoPa.

Protocolo: 813477

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 693/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
vera lUcia liMa ferreira roJas  asses. imp./assiMP 2016982
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339039 1400,00
observação:  Nº do Processo: 2022/731453 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdre castelo BraNco BeZerra

Protocolo: 813511
Nº da Portaria: 690/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
alaNa da silva crUZ Gerente/HeNaB 5954274
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 250,00
observação:  Nº do Processo: 2022/725054  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdre castelo BraNco BeZerra

Protocolo: 813222
Nº da Portaria: 691/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
alaNa da silva crUZ Gerente/HeNaB 5954274
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 2800,00
observação:  Nº do Processo: 2022/725123  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdre castelo BraNco BeZerra

Protocolo: 813223
Nº da Portaria: 692/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
alaNa da silva crUZ Gerente/HeNaB 5954274
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339033 800,00
10122129783830000  269  339036 400,00
observação:  Nº do Processo: 2022/725222  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdre castelo BraNco BeZerra

Protocolo: 813227

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2022Ne01487 
- Processo adMiNistratiVo Nº 2021/1288040- PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 024/2022.
das Partes:
coNtrataNte: fUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoloGia 
do Pará – HeMoPa
coNtratado: alloY coMercio de MaQUiNas e eQUiPaMeNtos eireli, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ nº: 11.488.758/0001-
37, com sede na rUa:carlos coelHo JUNior, nº 424 - Bairro: caPÃo 
da iMBUia ceP:81.150320 cUritiBa/ParaNá, neste ato representada 
por seu representante legal andré tiago de Borba Morais, portador da cé-
dula de identidade nº: 138.6200-05, cPf/Mf sob o nº 080.251.869- 97, 
doravante denominada coNtratada.
do oBJeto: o objeto do presente contrato é a aQUisiÇÃo de forNo 
MicrooNdas iNdUstrial Para ateNder as Necessidades do re-
feitÓrio e coPa dos doadores do HeMoceNtro coordeNador da 
fUNdaÇÃo HeMoPa.
do PraZo: reMessa ÚNica
dos recUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
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Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302150782930000, 10302150782890000 e 
10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022, 0103000000 e 0301000000
Natureza de despesa: 449052
do valor: - o valor global do presente contrato é de r$14.050,00 (qua-
torze mil e cinqüenta reais).
do fiscal: será responsável pela Gestão do contrato a servidora lucideia 
lira de oliveira, responsável pela Gerência de almoxarifado e Patrimônio 
- GeraP da fundação HeMoPa, tendo como fiscal técnico a servidora 
renata sousa ferreira, responsável pelo serviço de Nutrição - seNUt da 
fundação HeMoPa.
do foro: Belém – Pará
data do eMPeNHo: 07/06/2022
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HeMoPa - 
contratante
taissa vieira amador – dafiN
ordeNador de desPesa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 813459

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

errata do aViso de LicitaÇÃo Pe Nº 101/2022
Publicação nº 813088 do doe N° 35.006 de 13/06/2022.
oNde se LÊ: Número: 61/2022
Leia-se: Número: 101/2022
Belém (Pa), 13 de junho de 2022.
ordenador: ricardo JorGe de MoUra PalHeta

Protocolo: 813504

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 93/FHcGV/2022
Processo Nº 858088/2021
oBJeto: a contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de impermeabilização, nos reservatórios de água da fPeHcGv, com 
reparos estruturais e fornecimento integral de mão de obra técnica, mate-
riais, ferramentas e suporte técnico, a ser executado em duas cisternas e 
duas caixas d’água suspensas, localizadas no prédio da fundação Pública 
estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna – fPeHcGv.
eMPresa(s) veNcedora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de impermeabilização, com reparos estruturais e 
fornecimento integral de mão de obra técnica, materiais, 

ferramentas e suporte técnico, a ser executado nos 
reservatórios de água.

01 cancelado no julgamento

total do PreGÃo eletrÔNico Nº 93/fHcGv/2022: licitaÇÃo fracassada
Belém/Pa, 13 de junho de 2022
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 813507
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 89/FHcGV/2022

Processo Nº 176031/2022
oBJeto: a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviços de dosimetria de radiação, entre os serviços da 
fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPeHcGv).
eMPresa(s) veNcedora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

contratação de empresa para prestação de serviços de 
dosimetria de radiação, o qual inclui a leitura, emissão 
e envio mensal dos respectivos relatório de doses, de 
acordo com as Normas da cNeN (comissão Nacional 

de energia Nuclear), com o fornecimento mensal de 66 
(sessenta e seis) dosímetros em regime de comodato, 
sendo 63 (sessenta e três) de uso pessoal e 03 (três) 
dosímetros de controle das salas, os quais deverão ser 

fabricados em material termoluminescentes (tld), 
do modelo tórax (tipo crachá) destinados a atender 
aos trabalhadores que atuam direta e habitualmente 

com radiologia, nos serviços de Hemodinâmica, centro 
cirúrgico e litotripsia próprios da fundação Pública es-
tadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPeHcGv).

01 cancelado por inexistência de proposta

total do PreGÃo eletrÔNico Nº 89/fHcGv/2022: licitaÇÃo deserta
Belém/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 813517

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 91/FHcGV/2022
Processo Nº 240665/2021
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de filtro central de 
10.000 l/h em aço inox 304, para retenção de partículas de resíduos e im-
purezas presentes na água da fUNdaÇÃo PÚBlica estadUal HosPital 
de clÍNicas GasPar viaNNa (fPeHcGv).
eMPresa(s) veNcedora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

sisteMa de filtraGeM ceNtral
dados tÉcNicos:

vazão máxima 10.000l/h
Material aço inox aisi-304 ou superior

eleMeNtos filtraNtes
retenção de orgânicos, limo, lodo e outras impurezas em 

suspensão na água
adsorção de cloro, odores e sabores desagradáveis, retenção das 

impurezas sólidas, liberação de cálcio e magnésio
equilíbrio de PH, acessÓrios iNclUsos:

sistema de válvulas automática e/ou manual, dreno; anel de 
vedação, torneira,

difusores, tubulações e conexões.
Serviço de instalação do sistema de filtragem central

02 r$70.000,00 sW coMercio e 
serviÇo ltda

total do PreGÃo eletrÔNico Nº 91/fHcGv/2022:
r$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Belém/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 813527

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa 56.2022
valor r$ 9.350,00 (Nove Mil treZeNtos e ciNQUeNta reais)
objeto: aquisição emergencial de coMPressas cirUrGica, para aten-
der a necessidade da fundação Pública Hospital de clínicas Gaspar vianna 
(fPHcGv) e clínica Monteiro leite no período de 90 dias.
Data de Ratificação: 13/06/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e superavits
origem do recurso: estadual
contratado
NoMe: a. N. Garcia da silva - Me
endereço: conj. cidade Nova vi, trav. We 66 Nº 821, coqueiro, ananin-
deua – Pa / e-mail: extremahospitalar@gmail.com (91)-988743568
telefone: (091) 3241-1150
ordenador: ricardo JorGe de MoUra PalHeta

Protocolo: 813794

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 127/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 127/2022, decorrente do Pregão eletrônico 
para registro de Preços nº 115/2022/fPeHcGv, Processo nº 2021/300971, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar vianna, em 25/05/2022.
oBJeto: aquisição eventual de curativos industrializa-
dos para prevenção e tratamento de feridas e lesões por pres-
são, para atender a necessidade de 12 (doze) meses da fundação 
Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPHcGv).
eMPresa: f. cardoso & cia ltda, Pessoa Jurídica de direito Privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, inscrição estadual nº 
15.051.578-2, com sede na rua João Nunes de souza, 125, Br 316 Km 08, 
Bairro águas Brancas, Município de ananindeua-Pa,ceP:67.033-030, te-
lefone: (91) 3202-1344, e-mail licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br.

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

04

Bandagem flexível de gaze (70% poliéster 30% algo-
dão) impregnada com pasta não solidificável, Óxido 

de zinco, acácia, Glicerina, Óleo de riceno e vaselina. 
tamanho 7,62x9,14cm aproximadamente.

200 UNd r$ 18,00 r$ 3.600,00

10

creme barreira durável, com ingrediente ativo 
dimeticona 1,3%, terpolimero de acrilato, agentes 
emolientes e umectantes. frasco de 90g aproxima-

damente.

3.000 UNd r$ 47,00 r$ 141.000,00

12 Hidrogel com aGe. Bisnaga de 30g aproximada-
mente. 200 UNd r$ 49,00 r$ 9.800,00

17
spray liberador de adesivos, composto de silicone 

100%, sem álcool, antialérgico, livre de conservan-
tes. frasco de 50 ml aproximadamente.

350 UNd r$ 23,30 r$ 8.155,00

valor do lote: r$ 162.555,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 162.555,00 (cento e sessenta e 
dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais).
ricardo JorGe de MoUra PalHeta
ordeNador resPoNsável.

Protocolo: 813131
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

 Portaria Nº 080 de 09 de JUNHo de 2022
o secretário de estado de transportes, no uso de suas atribuições legais 
conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição estadual do Pará, 
de 05 de outubro de 1989, e
considerando a necessidade em proceder à utilização no sistema de cota-
ção eletrônica de Preços através do art. 24 da lei federal nº 8.666/1993 
em relação ao art. 2º do decreto estadual nº 2.168/2010;
considerando o teor do Pae nº 2022/710673;
resolve:
desiGNar os servidores abaixo para desenvolver pesquisa de compras no 
sistema de cotação eletrônica de Preços:
- adriana Nazaré Motta de souza – id. funcional nº 5883989/2, cPf 
375.849.442-72 - email: adriana.souza@setran.pa.gov.br
- cleber rubens fernandes da costa – id. funcional nº 5956283/3, cPf 
515.552.982-49 - email: cleber.costa @setran.pa.gov.br
- Júlio cezar Henriques Maia – id. funcional nº 3274934/1, cPf 
158.066.772-49 - email: julio.maia@setran.pa.gov.br
- vânia do socorro Pinto Martins – id. funcional nº 2048434/1, cPf 
154.228.362-00,
email: vania.coelho@setran.pa.gov.br
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
adler da silveira
secretário de estado de transportes

Protocolo: 813834
Portaria N° 081 de 09 de JUNHo de 2022

o secretário de estado de traNsPortes, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNsideraNdo o processo nº 2022/721462 - Pae;
resolve:
desiGNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 073/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Abel 
figueiredo, referente ao processo nº 2022/1437447, cujo objeto e aquisi-
ção de 50.107,20 litros de óleo diesel para a recuperação de 63.50 km de 
estradas vicinais, no municipio de abel figueiredo/Pa. 
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
adler silveira
secretário de estado de transportes

Protocolo: 813838

LiceNÇa PrÊMio
.

assunto: Licença Prêmio
Portaria Nº 188 de 10 de JUNHo de 2022

servidor (a): Maria edileNe coNceiÇÃo NasciMeNto
cargo: auxiliar de Portaria
lotação: Gerência de Gestão de Pessoas
Período: 13.06 a 12.07.2022
Nº de dias: 30 (trinta)
triênio 2ª etapa: 02/05/2001 a 01/05/2004
fraNcisco edvaN de oliveira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 813281

errata
errata do eXtrato de coNVÊNio

errata de PUBLicada No doe. 35.006 de 13/06/2022
onde se lê: data de assinatura: 10/09/2022
inic. de vig.: 10/09/2022
Leia-se: data de assinatura: 10/06/2022
inic. de vig.: 10/06/2022
ordeNador: adler GercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 813697

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº. 2018/87076 aNeXo: 2022/451129

Nº do coNtrato: 033/2018
JUstificativa: o presente termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao contra-
to nº 33/2018 é decorrente de solicitação feita pela contratada, devidamente 
analisado pela consultoria Jurídica, com fundamento no art. 57, ii, da lei nº. 
8.666/93 e setor técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta setraN.
iNic. de viG.: 13/06/2022.  tÉrM. viG.: 12/06/2023.
PraZo: 12 (doze) meses.
data da assiNatUra: 10/06/2022.
dados da coNtratada:
NoMe: riol serviÇos de coNstrUÇÕes ltda
cNPJ: 09.335.585/0001-75
ordeNador: adler GercileY alMeida da silveira - secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 813292

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

Processo Nº 2020/418701 aNeXo: 2022/370680
Nº do coNtrato: 018/2021

JUstificativa: o presente termo aditivo de acréscimo e supressão de 
Serviços, com reflexo financeiro ao Contrato nº 018/2021 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 do coNtrato: r$ 28.131.877,53 (vinte e oito milhões, cento e trinta 
e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos).
valor sUPriMido: r$ 1.413.971,44 (um milhão, quatrocentos e treze 
mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
valor acrescido: r$ 7.018.516,27 (sete milhões, dezoito mil, quinhen-
tos e dezesseis reais e vinte e sete centavos).
refleXo fiNaNceiro: r$ 5.604.544,83 (cinco milhões, seiscentos e qua-
tro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos).
valor fiNal do coNtrato: r$ 33.736.422,36 (trinta e três milhões, 
setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e 
seis centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7429; 
Natureza da despesa: 449051; origem do recurso: tesouro; fonte do 
recurso: 0124000000.
data da assiNatUra: 09/06/2022.
coNtratada: coNstrUaMec – coNstrUo aGricUltUra MecaNiZada s/a.
cNPJ: 22.983.316/0001-83.
ordeNador: adler GercileY alMeida da silveira - secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 813659

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: toMada de PreÇos
Número: n.º 005/2022.
oBJeto: reforma de 01 (uma) ponte em concreto armado, sobre o igarapé cara-
parú (24,00m x 8,60mx3,60m), localizada na Pa-140, trecho: Pa-140 / Br-316, no 
município de santa isabel do Pará, sob a jurisdição do 1º Núcleo regional.
entrega do edital: av. almte. Barroso, 3639 - edifício sede da setraN, 
1º andar.
o edital poderá ser lido, a partir do dia 15/06/2022, 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: 05/07/2022.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adler GercileY alMeida da silveira
Belém, 13 de junho de 2022.

Protocolo: 813829

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 002/2021  Processo nº 2021/292438
Nº. do termo: 2º  data de assinatura: 08/06/2022
Justificativa: O presente termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao convê-
nio nº 002/2021 é em decorrência da solicitação da coNveNeNte através 
do ofício n° 035/2022 – sec. obras de 20 de maio de 2022 - processo nº 
2022/627292, em decorrência de que o prazo originalmente estipulado foi 
insuficiente para a conclusão do serviço, cabe ressaltar que o em função 
das intensas chuvas típicas do inverno amazônico, que inicia em nossa re-
gião no mês de outubro e se estendendo até o mês de maio. considerando 
que este tipo de serviço necessita de condições climáticas adequadas para 
sua perfeita execução, de um serviço de melhor qualidade, promovendo 
um melhor aproveitamento do recurso público, portanto a presente pror-
rogação de prazo solicitada faz-se necessária para a o término da execu-
ção dos serviços propostos no plano de trabalho. a prorrogação de prazo 
encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, 
item 5.1, alínea “j”, passando consequentemente os documentos supra 
referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias  inic. de vig.: 30/06/2022 t. vig.: 
26/12/2022
Nome: PrefeitUra MUNiciPal de cUrioNÓPolis/Pa. cNPJ: 
40.563.969/0001-95.
ordeNador: adler GercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 813667
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio 036/2020  Processo nº 2020/201268
Nº. do termo: 5º  data de assinatura: 08/06/2022
Justificativa: O presente termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao convênio nº 
036/2020 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Bannach, 
através do Oficio Nº 049/2022-GP/MBA datado em 09 de maio de 2022, consi-
derando que a obra encontra-se com avanço físico-financeiro de 53,74%, porém 
a conclusão não fora realizada devida as fortes precipitações ocorridas entre os 
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meses de dezembro de 2021 a abril de 2022 os acumulados de precipitação fi-
caram, predominantemente, entre 200 e 400 mm, dados fornecidos pelo iNMet 
- Instituto Nacional de Meteorologia. A obra também apresentou dificuldades na 
mobilização e entrega de insumos atingindo diretamente na produção e avanço. 
o município encontra-se a 894,00 km da capital Belém e possui complexo acesso 
em períodos chuvosos com estrada apenas em revestimento primário. diante 
dos fatos, ratifica-se o interesse na conclusão e entrega da obra, pela objetivi-
dade e importância que a mesma trará aos que dela utilizarão. a prorrogação de 
prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, 
item 5.1, alínea “h” e “j”, passando consequentemente os documentos supra 
referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias inic. vig.: 18/06/2022  t. vig.: 14/12/2022
Nome: PrefeitUra MUNiciPal de BaNNacH/Pa cNPJ nº 01.595.320/0001-02.
ordeNador: adler GercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 813693
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio.
Nº. do convênio: 063/2020 Processo nº  2020/388322
Nº. do termo: 4º  data de assinatura: 10/06/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 
063/2020 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de Uruará, através 
do ofício 006/2022-PMU/aProJ datado em 17 de maio de 2022, em decorrên-
cia da necessidade de conclusão da obra que se encontra com o percentual de 
65,92% de execução, visto que o volume atípico de chuvas na região durante o 
inverno amazônico que se iniciou e ainda não se findou, e os agravos da pande-
mia do covid-19 na região estiveram em alta, assim atrasando o cronograma de 
execução previsto. para que possa finalizar a obra do referido convênio da forma 
mais correta e célere, para melhor atendimento a população. a prorrogação de 
prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, 
item i, alínea “h” e “j”, passando consequentemente os documentos supra refe-
renciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias inic. de vig.: 12/06/2022 vig.: 09/09/2022
Nome: PrefeitUra MUNiciPal de UrUará, cNPJ n° 34.593.541/0001-92.
ordeNador: adler GercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 813674
aViso de sUsPeNsÃo

ModaLidade: coNcorrÊNcia PÚBLica – Nº 005/2022
Processo N.º 2021/1276937
a secretaria de estado de transportes – setraN, através da comissão especial 
de Licitação SETRAN/SEDEME/ARCON, torna público que, fica suspensa 
“siNe die” a licitação da concorrência Pública n.º 005/2022, incluindo a 
suspensão da sessÃo da eNtreGa dos eNveloPes Marcada Para o 
dia 15/06/2022 e da sessÃo de aBertUra das ProPostas Marcada 
Para o dia 20/06/2022, ambas na B3, em são Paulo.

Protocolo: 813868
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FÉrias
Portaria Nº 440/2022 – arcoN-Pa, de 13 de JUNHo 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de serviços Públicos do 
estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; resolve: i - coNceder 15 
(quinze dias) dias de férias regulamentares da servidora abaixo, conforme 
solicitado pelo processo n°2022/721100:

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo
5115230/3 camila ataíde de lima Nascimento 28/02/2021 a 27/02/2022 20/06/2022 a 04/07/2022

ii - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. reGistre-se, PUBliQUe-
se e cUMPra-se. eUriPedes reis da crUZ filHo/diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 813395
..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

errata
errata do coNtrato Nº 88/2022-sedaP

Publicado no doe Nº 35.000 em 08/06/2022, Protocolo: 810137
onde se lê:
cláUsUla dÉciMa seGUNda – dos recUrsos orÇaMeNtários: ação: 
8715 Natureza de despesa: 449052 fonte de recurso: 0306 / 6301 fun-
cional Programática: 20.608.1491.8715.
Leia-se:
cláUsUla dÉciMa seGUNda – dos recUrsos orÇaMeNtários: ação: 
8715 Natureza de despesa: 449052 fonte de recurso: 7306 / 6301 fun-
cional Programática: 20.608.1491.8715.
ordenador: JoÃo carlos leÃo raMos

Protocolo: 813471

Na Portaria Nº 091 de 03.05.22, PUBLicada 
No doe Nº 34.957 de 04.05.2022

servidora: Heloisa HeleNa Batista de fiGUeiredo, MatrÍcUla Nº 
23639/1
oNde se LÊ: PerÍodo de GoZo: 13/06/2022 a 12/07/2022
Leia-se: PerÍodo de GoZo: 11/07/2022 a 09/08/2022

Protocolo: 813276

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 103/2022-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 03/2022-sedaP

objeto: aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos e veÍcUlos Para aPoio ao Proca-
caU ProGraMa de deseNvolviMeNto da cacaUicUltUra do estado.
valor Global: r$-7.720,50 (sete Mil, setecentos e vinte reais e cinquenta 
centavos).
dotação orçamentária: ação: 8705 / 8238; Natureza de despesa: 4490-
52 / 3090-30; fonte de recurso: 0135 / 0335; funcional Programática: 
20.608.1491.8705 / 20.126.1508.8238.
data assinatura: 13/06/2022.
vigência: 14/06/2022 a 13/06/2023.
contratado: B da silva aMaral eireli-Me.
endereço: rua: Jose Marcelino de oliveira, nº 1288 Bairro: centro, ceP. 
67.030.170, ananindeua/Pa.
ordenador: JoÃo carlos leÃo raMos.

Protocolo: 813302
coNtrato Nº 104/2022-sedaP

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 03/2022-sedaP
objeto: aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos e veÍcUlos Para aPoio ao Proca-
caU ProGraMa de deseNvolviMeNto da cacaUicUltUra do estado.
valor Global: r$-6.500,00 (seis Mil e Quinhentos reais).
dotação orçamentária: ação: 8705 / 8238; Natureza de despesa: 4490-
52 / 3090-30; fonte de recurso: 0135 / 0335; funcional Programática: 
20.608.1491.8705 / 20.126.1508.8238.
data assinatura: 13/06/2022.
vigência: 14/06/2022 a 13/06/2023.
contratado: easYtecH iNforMática e serviÇos ltda Me
endereço: terceira avenida blocos 1214 /1220ª loja 02 – NB, ceP: 71720-
565, Brasília/df.
ordenador: JoÃo carlos leÃo raMos.

Protocolo: 813323
coNtrato Nº 100/2022-sedaP

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 03/2022-sedaP
objeto: aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos e veÍcUlos Para aPoio ao 
ProcacaU ProGraMa de deseNvolviMeNto da cacaUicUltUra do 
estado.
valor Global: r$-2.898,92 (dois Mil, oitocentos e Noventa e oito reais e 
Noventa e dois centavos).
dotação orçamentária: ação: 8705 / 8238; Natureza de despesa: 4490-
52 / 3090-30; fonte de recurso: 0135 / 0335; funcional Programática: 
20.608.1491.8705 / 20.126.1508.8238
data assinatura: 13/06/2022.
vigência: 14/06/2022 a 13/06/2023.
contratado: esfera PrestaÇÃo de serviÇos e coMÉrcio ltda
endereço: rua 5 chácaras, nº 116, lote 1-e, loja 3, Bairro: setor Habita-
cional, Brasília/df.
ordenador: JoÃo carlos leÃo raMos.

Protocolo: 813312
coNtrato Nº 127/2022-sedaP

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 019/2021-sedaP
Processo de despesa: nº 2022/58894-(Pae) sedaP
eMeNda -21def393317 a 21def393326-deP. cassio aNdrade
objeto: aQUisiÇÃo de veicUlos aUtoMotores, iMPleMeNtos aGri-
colas, MáQUiNas e eQUiPaMeNtos de aPoio a aGricUltUra e 
aGroiNdUstria.
valor Global: r$ 360.000,00 (trezentos e sessenta Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 4490-52; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 13/06/2022.
vigência: 14/06/2022 a 13/06/2023.
contratado: MÔNaco diesel ltda
endereço: rodovia Br 316, Km 06 s/nº, Bairro águas lindas - ananindeua/
Pa – ceP: 67.020-000.
ordenador: JoÃo carlos leÃo raMos.

Protocolo: 813360
coNtrato Nº 102/2022-sedaP

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 03/2022-sedaP
objeto: aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos e veÍcUlos Para aPoio ao Proca-
caU ProGraMa de deseNvolviMeNto da cacaUicUltUra do estado.
valor Global: r$-54.950,00 (cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e cin-
quenta reais).
dotação orçamentária: ação: 8705 / 8238; Natureza de despesa: 4490-
52 / 3090-30; fonte de recurso: 0135 / 0335; funcional Programática: 
20.608.1491.8705 / 20.126.1508.8238.
data assinatura: 13/06/2022.
vigência: 14/06/2022 a 13/06/2023.
contratado: l f B JUNior ltda
endereço: rua rondonópolis, nº 40, Bairro: toneto, Nova Xavantina/Mt. 
telefone de contato: (66) 98448-9797.
ordenador: JoÃo carlos leÃo raMos.

Protocolo: 813361
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terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNtrato N° 127/2021 - sedaP
oBJeto: ProrroGar o PraZo de viGÊNcia do coNtrato Por Mais 
02 (dois) Meses.
PraZo de viGÊNcia: 22/05/2022 a 21/07/2022.
data de assiNatUra: 20.05.2022.
coNtratado: vco serviÇos tÉcNicos eM telecoMUNicaÇÕes e ele-
tricidade ltda
JUstificativa: Para ateNder iNteresse PÚBlico.
eNdereÇo: PassaGeM BrotiNHo, Nº 10, sala 1, Bairro: teleGrafo, 
cidade: BelÉM - Pa - ceP: 66.113-440
ordeNador: JoÃo carlos leÃo raMos

Protocolo: 813814

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

050202075/2022 valdiMiro da silva cHácara saNta 
Maria 1,5103 doM eliseU/Pa 1448/2022

080100615/2019 aNtoliNo dos saNtos 
Pereira sÍtio Pereira 1,8009 caPaNeMa/Pa 1449/2022

112407710/2021 aNtoNio rodriGUes 
da silva sitio rodriGUes 1,0337 caPaNeMa/Pa 1447/2022

092401026/2019 carlos Pereira alves sÍtio sÃo JosÉ 22,3263 saNta Maria do 
Pará/Pa 1373/2022

Belém (Pa), 13 de Junho de 2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 813372
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
052901941/2020 flavio liMa Brito faZeNda BelÍssiMa i 192,9121 tailÂNdia/Pa 1363/2022
040601646/2022 fraNcisco Pereira Neto sitio JerUsalÉM 64,4223 UliaNÓPolis/Pa 1416/2022

041801750/2022 idelfoNso ataide alves 
filHo faZeNda araÚJo 185,0842 UliaNÓPolis/Pa 1422/2022

111707511/2021 edio rocHa da costa
faZeNda Nossa 

seNHora de aPa-
recida

171,7314 UliaNÓPolis/Pa 1375/2022

042001794/2022 Jose Geraldo de soUsa faZeNda arco iris 59,6506 UliaNÓPolis/Pa 1421/2022

042001795/2022 lilia Maria de aQUiNo 
Pereira

faZeNda Nova 
caNaÃ 276,7946 UliaNÓPolis/Pa 1397/2022

Belém (Pa), 13 de junho de 2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 813578
 Portaria Nº 1074 de 13 de JUNHo de 2022

o iNstitUto de terras do Pará - iterPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei estadual nº 4.584/1975 e,
considerando a necessidade de se dotar esses entes públicos de condições 
que permitam promover o adequado ordenamento de suas bases terri-
toriais, através do planeamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo rural e urbano;
considerando que o estado do Pará concedeu a carta de sesmaria nº 
1592, constante no liv. 12, pág. 66, expedida em 17 de outubro de 1743 
em favor de Manoel coelho e,
considerando, ainda, que foram preenchidos todos os requisitos técni-
cos para retificação da Carta de Sesmaria mencionada, previstos na Lei 
estadual nº 8.878/2019 e, no seu decreto estadual regulamentador n° 
1.190/2020, de 25/11/2020, art. 104, §1 e seus respectivos incisos, con-
forme Processo administrativo n° 2021/958104-iterPa.
resolve:
1. aUtoriZar a retificaÇÃo da carta de sesMaria Nº 1592, cons-
tante no liv. 12, pág. 66, expedida em favor de MaNoel coelHo, em 
data de 17 de outubro de 1743, com as seguintes características: área: 
8.712,0000 ha (oito mil, setecentos e doze hectares), com a consequente 
lavratura do terMo de retificaÇÃo da área, denominação do imóvel, 

município, perímetro, e descrição do perímetro, passando a ter a seguin-
te redação: área: 8.793,8600 ha (oito mil, setecentos e noventa e três 
hectares e oitenta e seis ares); deNoMiNaÇÃo: “faZeNda BoM JesUs”; 
MUNicÍPio: altaMira; PerÍMetro: 46.902,89 metros e descriÇÃo do 
PerÍMetro de acordo com o Memorial descritivo constante dos trabalhos 
de georreferenciamento da área, cujas peças técnicas foram aprovadas 
pelos setores técnicos deste instituto e fazem parte integrante do Processo 
administrativo n° 2021/958104-iterPa.
1. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
1. PUBliQUe-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 813805

torNar seM eFeito
Portaria Nº  01072/2022

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;
resolve:
i-torNar seM efeito, a Portaria Nº 1033/2022 de 06.06.2022, 
publicada no doe nº 35000 de 08.06.2022.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará-iterPa, em 13 de 
junho de 2022.

Protocolo: 813744

oUtras MatÉrias
Processo Nº:  2017/286036
iNteressado: VaNda de JesUs dos saNtos e siLVa
assUNto : retiFicaÇÃo
MUNicÍPio : BeLÉM

  terMo de retiFicaÇÃo
aUtoriZo, com fulcro no art.17da lei estadual nº 7.189/2009 e no art. 
65 do decreto estadual Nº 2.135/2010, a retificaÇÃo no terMo de 
coNcessÃo de direito real de Uso de iMÓvel UrBaNo, expedido em 
favor de vaNda de JesUs dos saNtos e silva e ferNaNdo carlos 
MiraNda da silva no dia 28 de Janeiro de 2010, extraído do livro 12, 
fl. 13,no Município de Belém com a consequente lavratura do TERMO DE 
retificaÇÃo do estado civil dos oUtorGados:
oNde se LÊ: vaNda de JesUs dos saNtos e silva - divorciada
Leia-se: vaNda de JesUs dos saNtos e silva – solteira
oNde se LÊ: ferNaNdo carlos MiraNda da silva - UNiÃo estável
Leia-se : ferNaNdo carlos MiraNda da silva – solteiro
PUBliQUe-se.
Belém(Pa), 13 de Junho de 2022
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 813401
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

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

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área 
(Ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 2016/512427
edUarda 
UliaNa de 
GUsMÃo

faZeNda 
Patiala 1251,4096 rodovia Pa 102, KM 08 viseU

2 042001793/2022 KellY cristiNa 
destro sitio NiNa 0,2427 colÔNia vale GUrUPiZi-

NHo, KM 29 UliaNÓPolis

3 040601629/2022
roGÉrio 

BUcHMaNN de 
oliveira

faZeNda 
BUcHMaNN 1417,8410

estrada caUaXi/Brades-
co, KM-150, raMal seM 
deNoMiNaÇÃo, KM-30

ParaGoMiNas

4 050902287/2022
JoÃo Batista 

de soUsa 
araÚJo

faZeNda sÃo 
fraNcisco 149,5182 colÔNia Nova caraJás, 

lote 13 doM eliseU

5 2022/144374 NeUro Zortea lote JUlia 24,9956 rodovia Pa 428, KM 8,5 iGaraPÉ-aÇU

6 2018/137225 MaNoel vieira 
costa

faZeNda saN-
to aNtÔNio 76,7053 viciNal do MaNdÚ sÃo Geraldo 

do araGUaia

7 041901784/2022
Marcos dio-
Nes saNtiaGo 

da silva

raNcHo 
saNtiaGo 25,4561

Br-010, viciNal loMBo 
roXo, KM-04, coMUNidade 

vila arco-Íris
UliaNÓPolis

8 050502191/2022 tarcisio velo-
so GaBaNa

sitio veloso 
& GaBaNa 3,1781 rodovia Br-010, KM 83 

ZoNa rUral UliaNÓPolis

9 2013/251823
erNaNdo 
corrreia 

ferro

sÍtio Nossa 
seNHora 

aParecida
83,2657 travessÃo catariNeNse, 

KM 10 tailÂNdia

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.
Belém (Pa), 13.06.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora deaf

Protocolo: 813138
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na Portaria de FÉrias Nº 2328 de 26/04/22, PUBLicada No 
doe Nº 34955 de 03 de Maio de 2022 da serVidora aBaiXo:
Mt- 57224164/1– aNdressa ferreira saNtos BeNtes
onde se lê: Período de Gozo 12/03/22 a 14/04/22
Leia-se: Período de Gozo 12/03/22 a 10/04/22

Protocolo: 813648
errata da Portaria 3141/2022, PUBLicada 

dia 25/05/2022
onde se lê: Período: 23/05/2022 a 27/05/2022.
Leia-se: Período: 23/05/2022 a 25/05/2022.
onde se lê: Quantidade de diária: 4,5.
Leia-se: Quantidade de diária: 2,5.
ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 813197

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3642/2022: BeNeficiá-
rio: edisleY GoNÇalves de Macedo; Matrícula: 5905042;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais 
diversos de consumo, para atender as necessidades da Gerência regional 
de tucuruí.elemento de despesa / valor: 339030/ r$ 2.000,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813440
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3619/2022: BeNefi-
ciário: arliNea Maria Mota rodriGUes; Matrícula: 54181050;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviço de pessoa jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, 
para atender as necessidades da Gerência regional e escritório local de 
Paragominas.elemento de despesa / valor: 339030/ r$ 3.000,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 813137
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3620/2022: BeNefici-
ário: GlaUcio aNtoNio rocHa GaliNdo; Matrícula: 51855491;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviço de pessoa jurídica, para atender as necessidades da Gerência do 
Programa de controle da raiva dos Herbívoros.elemento de despesa / va-
lor: 339039/ r$ 1.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de pres-
tação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 813139
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3614/2022: BeNefici-
ário: rosslleNeY alves saMPaio PalHeta; Matrícula: 5960560;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviço de pessoa jurídica, pessoa física e aquisições de materiais diversos 
de consumo, para atender as necessidades da Gerência regional de tucu-
mã.elemento de despesa / valor: 339030/36/39/47/ r$ 3.000,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.orde-
nador de despesas: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813122

.

.

diÁria
.

Portaria: 3646/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante no municí-
pio de Melgaço devido ao intenso fluxo de embarcações que transportam 
produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, inclusive de origem 
do estado do amapá, região que possui foco de mosca da carambola.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Portel/Pa destino: 
MelGaÇo/Pa servidor: 54187563/ tarso PaNtoJa loPes / (aGeNte de 
defesa aGroPecUária) / 3,5 diárias / 13/06/2022 a 16/06/2022.or-
denador: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813444
Portaria: 3643/2022 objetivo: realizar atividades operacionais exter-
nas da cPl, para cumprimento do planejamento de coleta de informações, 
dando apoio administrativo quanto as ações pertinentes da CPL, verifican-
do in loco e confirmando as demandas relativas a aquisições de materiais, 
equipamentos e serviços.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BelÉM/Pa destino: aBaetetUBa, BarcareNa, tailÂNdia/Pa 
servidor: 5950196/ GiUsePPe GariBaldi loUreiro PareNte (GereNte 
de licitaÇÃo) / 4,5 diárias / 13/06/2022 a 17/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813448

Portaria: 3641/2022 objetivo: realizar fiscalização/supervisão no co-
mércio de sementes e mudas das localidades relacionadas abaixo, a fim 
de garantir o controle desta atividade comercial, no que tange a rastrea-
bilidade e a qualidade destes insumos em território paraense.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/Pa destino: BaNNacH, 
caNaÃ dos caraJás, floresta do araGUaia, saPUcaia, XiNGUara/
Pa servidor: 5775698/ WalBert dias GaBriel (eNGeNHeiro aGrÔNo-
Mo) / 5,5 diárias / 20/06/2022 a 25/06/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 813435
Portaria: 3638/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambola e (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: salvaterra/Pa destino: cacHo-
eira do arari/Pa servidor: 5861608/ ival NaZareNo Portal da cos-
ta (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 17/06/2022 a 17/06/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 813364
Portaria: 3639/2022 objetivo: realizar fiscalização/supervisão no co-
mércio de sementes e mudas das localidades relacionadas abaixo, a fim 
de garantir o controle desta atividade comercial, no que tange a rastrea-
bilidade e a qualidade destes insumos em território paraense.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/Pa destino: BaNNacH, 
caNaÃ dos caraJás, floresta do araGUaia, rio Maria, saPUcaia, 
XiNGUara/Pa servidor: 57189772/ cleBer eUfrasio saMPaio (eNGe-
NHeiro aGrÔNoMo) / 5,5 diárias / 20/06/2022 a 25/06/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 813371
Portaria: 3640/2022 objetivo: realizar educação sanitária com produ-
tores, assim como o cadastro de propriedades com a cultura da pimen-
ta do reino, localizadas nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: terra alta/Pa destino: castaNHal, sÃo doMiN-
Gos do caPiM/Pa servidor: 54187029/ clecio leaNdro GoMes de 
MeNdoNca (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 27/06/2022 a 
01/07/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813379
Portaria: 3637/2022 objetivo: realização de recebimento de Material 
de Monitoramento da Mosca da carambola e outras deliberações, na unida-
de sede em Belém, e posteriormente realizar a distribuição de 08 unidades 
de jurisdição da regional de capitão Poço.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPitÃo PoÇo/Pa destino: BelÉM, iritUia, oUrÉM, 
saNta Maria do Pará, sÃo MiGUel do GUaMá/Pa servidor: 57201929/ 
Pedro JUlio Pedrosa de MiraNda (GereNte reGioNal) / 2,5 diárias 
/ 13/06/2022 a 15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 813362
Portaria: 3635/2022 objetivo: realizar o cumprimento das metas de 
vigilância em propriedades de maior risco para todos os programas sanitá-
rios como, PNefa, Pese, Pess, PceBt e PcrH. a solicitação de diárias se 
faz necessária, pois as regiões as quais serão trabalhadas são regiões bas-
tante distantes da sede do município, e de difícil acesso, tornando inviável 
o retorno à sede do município no mesmo dia, sendo necessário o pernoite do 
servidor na região até a finalização das buscas dos inadimplentes nas regiões. 
além da otimização de custo de combustível.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: ParaGoMiNas/Pa destino: ParaGoMiNas/Pa servi-
dor: 54181050/ arliNea Maria Mota rodriGUes (MÉdico veteriNá-
rio) / 4,5 diárias / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: JeffersoN 
PiNto de oliveira.

Protocolo: 813350
Portaria: 3636/2022 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações em revendas 
agropecuárias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: redeNÇÃo/Pa destino: saNta Maria das Barreiras/Pa ser-
vidor: 54188564/ PaUlo HeNriQUe loBato (tÉcNico aGrÍcola) / 2,5 
diárias / 13/06/2022 a 15/06/2022.ordenador: JeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 813353
Portaria: 3633/2022 objetivo: conduzir o servidor Moacir vasconce-
los Barbosa filho com o objetivo de visitar estabelecimentos com regis-
tros no sie.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Be-
lÉM/Pa destino: cUrioNÓPolis, MaraBá, ParaUaPeBas/Pa servidor: 
57232250/ WilliaM cÉsar soares loBato (Motorista) / 4,5 diárias 
/ 13/06/2022 a 17/06/2022.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 813333
Portaria: 3634/2022 objetivo: realizar o cumprimento das metas de 
vigilância em propriedades de maior risco para todos os programas sanitá-
rios como, PNefa, Pese, Pess, PceBt e PcrH. a solicitação de diárias se 
faz necessária, pois as regiões as quais serão trabalhadas são regiões bas-
tante distantes da sede do município, e de difícil acesso, tornando inviável 
o retorno à sede do município no mesmo dia, sendo necessário o pernoite 
do servidor na região até a finalização das buscas dos inadimplentes nas 
regiões. além da otimização de custo de combustível.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNas/Pa destino: ParaGo-
MiNas/Pa servidor: 6300451/ derivaldo BarBosa de liMa (aUXiliar 
de caMPo) / 4,5 diárias / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: Jef-
fersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 813343
Portaria: 3632/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em revendas agro-
pecuárias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: redeNÇÃo/Pa destino: saNta Maria das Barreiras/Pa ser-
vidor: 54185857/ NorMaNdo roliM daNtas (MÉdico veteriNário) / 
2,5 diárias / 13/06/2022 a 15/06/2022.ordenador: JeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 813308
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Portaria: 3630/2022 objetivo: realizar coleta de sangue para exame de 
aie em 01 propriedade, e vigilância em 01 propriedade de risco para PN-
ceBt”. região do assurini - altamira/Pa. Propriedades distantes da sede, 
com estradas de terra em péssimas condições, além da travessia do rio 
Xingu por balsa com horários fixos, não sendo possível prever o tempo 
da viagem.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alta-
Mira/Pa destino: altaMira/Pa servidor: 5648106/ oZias Pereira de 
soUZa (fiscal estadUal aGroPecUário) / 1,5 diária / 07/06/2022 a 
08/06/2022.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 813301
Portaria: 3631/2022 Objetivo: Dar apoio nas notificações de vacinas, 
emissões de Gta’s, atualização cadastral dos produtores rurais da Ulsa 
de Pacajá.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/
Pa destino: PacaJá/Pa servidor: 55588911/ KleBer de oliveira Bar-
NaBÉ (assisteNte adMiNistrativo) / 14,5 diárias / 01/06/2022 a 
15/06/2022.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 813304
Portaria: 3629/2022 objetivo: auxiliar na execução de atividades 
de saneamento de foco de aie.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: UliaNÓPolis/Pa destino: aUrora do Pará/Pa servi-
dor: 10294017/ ZedeQUias rodriGUes da silva (tÉcNico aGrÍcola) 
/ 1,5 diária / 02/06/2022 a 03/06/2022.ordenador: JeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 813298
Portaria: 3650/2022 Objetivo: Realizar palestra sobre certificação arte-
sanal para registro de casas de farinha.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: Novo rePartiMeNto/Pa destino: tUcUrUÍ. servi-
dor: 5901322/ reNata triNdade de liMa (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 
0,5 diária / 14/06/2022 a 14/06/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU Macedo.

Protocolo: 813515
Portaria: 3648/2022 objetivo: realizar revisão do veículo rNU2G69.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do 
Pará/Pa destino: MaraBá /Pa servidor: 6403724/ GedeoN raMos da 
silva / (GereNte reGioNal) / 1,5 diária / 13/06/2022 a 14/06/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813475
Portaria: 3644/2022 objetivo: realizar visitas institucionais nas unidades 
da adePará.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/
Pa destino: aUrora do Pará, iPiXUNa do Pará, MÃe do rio, ParaGoMi-
Nas, sÃo MiGUel do GUaMá, UliaNÓPolis/Pa servidor: 80015616/ roMU-
lo coelHo PaNtoJa (GereNte) / 4,5 diárias / 20/06/2022 a 24/06/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813454
Portaria: 3645/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante no municí-
pio de Melgaço devido ao intenso fluxo de embarcações que transportam 
produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, inclusive de origem 
do estado do amapá, região que possui foco de mosca da carambola.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Portel/Pa destino: 
MelGaÇo/Pa servidor: 57222893/ WilsoN saNtaNa (aGeNte fiscal 
aGroPecUário) / 3,5 diárias / 13/06/2022 a 16/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813460
Portaria: 3647/2022 objetivo: desenvolver a aÇÃo PreveNtiva e edU-
cativa concernente a ministrar palestras relacionadas a direitos e deveres 
de servidores Público. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BelÉM/Pa destino: cacHoeira do arari, salvaterra, soU-
re/Pa servidor: 54192679/sUelY Pires NecY (assisteNte adMiNis-
trativo) / 4,5 diárias / 13/06/2022 a 17/06/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813468
Portaria: 3649/2022 objetivo: supervisão técnica.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: soUre/Pa destino: cacHoeira do 
arari,salvaterra,saNta crUZ do arari/Pa servidor: 6045515/ da-
Nielle seaBra Brito GUiMarÃes (GereNte reGioNal) / 3,5 diárias 
/ 13/06/2022 a 16/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cedo.

Protocolo: 813503
Portaria: 3651/2022 objetivo: dar apoio nas ações educativas em 
ação emergencial e continuada do Programa Nacional de erradicação 
da Mosca da carambola para contenção de foco.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BelÉM/Pa destino: alMeiriM/Pa servi-
dor: 55586713/ GlaUceleia aMoriM da costa (assisteNte adMiNis-
trativo) / 11,5 diárias / 13/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813631
Portaria: 3612/2022 objetivo: realiza a averiguação e execução de 
ações e de campo nos municípios da Gerencia regional de abaetetuba.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaetetUBa/
Pa destino: acará, BarcareNa, BUJarU, coNcÓrdia do Pará, to-
MÉ-aÇU /Pa servidor: 5948648/ MaNoel Pereira cardoso (GereNte 
reGioNal) / 3,5 diárias / 20/06/2022 a 23/06/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813119
Portaria: 3613/2022 objetivo: dar apoio administrativo na unidade de 
Muaná.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: soUre/Pa 
destino: MUaNá/Pa servidor: 55588428/ Gille PatricK MacHado dos 
saNtos (assisteNte adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 20/06/2022 a 
24/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813120

Portaria: 3615/2022 objetivo: realiza o atendimento ao público, emis-
são de documentação, estruturação das reuniões e logístico.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaetetUBa/Pa destino: aca-
rá, BarcareNa, BUJarU, coNcÓrdia do Pará, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 
55588821/ faBio Maciel fUrtado (assisteNte adMiNistrativo) / 
3,5 diárias / 20/06/2022 a 23/06/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUassU Macedo.

Protocolo: 813125
Portaria: 3616/2022 objetivo: Para realizar o treinamento in loco ao 
servidor local para criação de documento eletrônico: Passo a passo no 
P.a.e. (Processo administrativo eletrônico) na Ulsa alenquer.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNtarÉM/Pa destino: aleN-
QUer/Pa servidor: 54196893/ saMUel saMPaio Morais (assisteNte 
adMiNistrativo) / 1,5 diária / 23/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813129
Portaria: 3617/2022 objetivo: Participar da 9ª semana Nacional de es-
tudos avançados em contratos administrativos em foz do iguaçú.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo Geraldo do ara-
GUaia/Pa destino: foZ do iGUaÇU/Pr servidor: 5890191/ YKaro lUa 
alMeida MartiNs (aUXiliar de caMPo) / 7,5 diárias / 04/06/2022 a 
11/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813132
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

49076/2022, Portaria Nº 3295/2022 de 31/05/2022
Portaria: 3618/2022 objetivo: acompanhar a auditoria do Ministério da 
agricultura na área de defesa animal nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/Pa destino: caPaNeMa, Para-
GoMiNas/Pa servidor: 58827533/ GraZiela soares de oliveira cer-
viNsKi (GereNte) / 2 diárias / 03/06/2022 a 04/06/2022.ordenador: 
JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 813134
Portaria: 3621/2022 objetivo: realizar vistoria técnica em estabelecimen-
tos de leite nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BelÉM/Pa destino: cUrioNÓPolis, MaraBá, ParaUaPeBas/Pa 
servidor: 5689422/ Moacir vascoNcelos BarBosa filHo (fiscal esta-
dUal aGroPecUário - MÉdico veteriNário) / 4,5 diárias / 13/06/2022 
a 17/06/2022.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 813141
Portaria: 3627/2022 objetivo: realizar inspeção em 10 propriedades 
produtoras de soja. algumas diárias serão para o mesmo Munícipio de 
origem do servidor, porém como a atividade é fora da sede do Município 
e os servidores darão início as suas atividades as 07:00Hs concluindo as 
mesmas após as 18:00Hs, e a distância percorrida se dará por mais de 
200 km por dia e muitas vezes se locomovendo por estradas com atolei-
ros.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNtarÉM/Pa 
destino: saNtarÉM/Pa servidor: 51855641/ PaUlo ricardo Paiva al-
ves / (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 13/06/2022, 14/06/2022 
e 15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 813193
Portaria: 3625/2022 objetivo: dar apoio nas atividades de vigilância 
epidemiológica e atualização cadastral em propriedades rurais dos mu-
nicípios. As diárias se justificam, pois as atividades ocorrerão em locais 
distantes da sede do município, com dificuldade de acesso, e que tais se 
submetem a da maré, onde necessitamos da maré cheia para adentrar em 
alguns rios e ter acesso as propriedades, sendo, por isso pernoitar nas lo-
calidades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cHaves/
Pa destino: afUá, cHaves/Pa servidor: 5942388/ iorlaNdio GoNÇal-
ves da silva JUNior (aGeNte fiscal aGroPecUário) / 4,5 diárias 
/ 10/06/2022 a 14/06/2022.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 813189
Portaria: 3628/2022 objetivo: realizar inspeção em 10 propriedades 
produtoras de soja. algumas diárias serão para o mesmo Munícipio de 
origem do servidor, porém como a atividade é fora da sede do Município 
e os servidores darão início as suas atividades as 07:00Hs concluindo as 
mesmas após as 18:00Hs, e a distância percorrida se dará por mais de 200 
km por dia e muitas vezes se locomovendo por estradas com atoleiros.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNtarÉM/Pa des-
tino: saNtarÉM/Pa servidor: 00010499/ clovis aNtoNio villacorta 
vascoNcelos / (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 13/06/2022, 
14/06/2022 e 15/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 813198
Portaria: 3624/2022 objetivo: realizar sacrifício de um equino positivo 
para Mormo e coleta de amostras para início do saneamento de proprie-
dade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
faro/Pa destino: terra saNta/Pa servidor: 5897780/ raiMUNdo frei-
re vidal (tÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 16/05/2022 a 17/05/2022.
ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 813180
Portaria: 3626/2022 objetivo: realizar reunião técnica com servido-
res da unidade local de castanhal e Paragominas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/Pa destino: castaNHal, ParaGo-
MiNas/Pa servidor: rG 5906722 / KariNa cardoso NUNes / (GereN-
te) / 1,5 diária /14/06/2022 a 15/06/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 813183
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coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta 
Nº 48648/2022, Portaria Nº 2858/2022 de 13/05/2022

Portaria: 3622/2022 objetivo: dar apoio administrativo, atendimento 
aos produtores rurais, na emissão de documentos oficiais e suporte ao Sia-
pec no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BelÉM/Pa destino: aNaPU/Pa servidor: 57190338/ carlos alBerto de 
soUZa Melo (assisteNte adMiNistrativo) / 13 diárias / 30/05/2022 
a 11/06/2022.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 813170
Portaria: 3623/2022 objetivo: reunir com equipe, para ajustes de 
rotina de atividades no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: tUcUMÃ/Pa destino: sÃo fÉliX do XiNGU/Pa servidor: 
5960560/ rosslleNeY alves saMPaio PalHeta (GereNte reGioNal) 
/ 2,5 diárias / 16/06/2022 a 18/06/2022.ordenador: JeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 813177

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0333/2022 – 07.06.2022
o PresideNte da eMater – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
resolve:
d e s i G N a r, a contar de 04/07/2022 a 02/08/2022, o extensionista ru-
ral ii – valter freitas Neves- Matrícula nº 3170802/1, para responder 
pela Chefia do Escritório Local de São Miguel do Guamá/ Regional de São 
Miguel do Guamá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. 
(Pae: 2022/695619).
rosival PossidÔNio do NasciMeNto - Presidente

Portaria Nº0334/2022 – 07.06.2022
o PresideNte da eMater – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
resolve:
d e s i G N a r, a contar de 04/07/2022 a 02/08/2022, o extensio-
nista rural i – JoNatas ferNaNdes soUsa - Matrícula nº 57175856/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Tracuateua/ Regional de 
capanema, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (Pae: 
2022/695605).
rosival PossidÔNio do NasciMeNto - Presidente

Portaria Nº0335/2022 – 07.06.2022
o PresideNte da eMater – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
resolve:
d e s i G N a r, a contar de 01/07/2022 a 30/07/2022, o extensionis-
ta rural ii – leoNardo deivid foNseca de MiraNda - Matrícula nº 
54196283/1, para responder pela Chefia do Escritório Local de Santarém 
Novo/ regional de capanema, em virtude do titular encontrar-se em gozo 
de licença Prêmio. (Pae: 2022/695605).
rosival PossidÔNio do NasciMeNto - Presidente

Portaria Nº0340/2022 – 07.06.2022
o PresideNte da eMater – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
resolve:
c o l o c a r, a extensionista rural-i, faBricia Pereira Barros- Ma-
tricula nº 57211493/1 à disposição da Prefeitura Municipal de Breves, sem 
Ônus para a eMater - Pará, a contar de 01.07.2022.
rosival PossidÔNio do NasciMeNto - Presidente

Portaria Nº0346/2022 – 09.06.2022
o PresideNte da eMater – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
resolve:
d e s i G N a r, a contar de 01/06/2022, o extensionista rural i – saNdro 
JosÉ loPes PiNHeiro - Matricula nº 57175503/2, para exercer a função 
Gratificada de Chefe do Escritório Local de soure/ regional das ilhas.
rosival PossidÔNio do NasciMeNto - Presidente

Protocolo: 813609
Portaria Nº0360/2022 – 13.06.2022

o PresideNte da eMater – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
resolve:
c o N c e d e r, à extensionista rural l - daNiella MoNica GoUvea 
de soUZa – Matricula nº 57206606/1, lotada no escritório regional das 
ilhas, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período de 
13/06/2022 a 09/12/2022, formalizada de acordo com a certidão nº 0656
5601552022101633070074171931.
rosival PossidÔNio do NasciMeNto - Presidente

Protocolo: 813820

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº0110/2022–13.06.2022
coNceder, a assistente de administração – Marilia calderaro do-
MiNGUes- Matrícula nº 3176630/ 1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio 
(2º) mês, relativo ao quinquênio: 13/08/2007 à 12/08/2012, que será 
gozado no período de 15/06/2022 à 14/07/2022.
alessaNdra de cássia silva da silva – coordenadora

Protocolo: 813514

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº: 014/2022
data de assinatura: 13/06/2022
vigência: 13/06/2022 à 12/06/2023
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de M´qui-
nas e Equipamentos Agroindustriais, conforme especificações relacionadas 
no lote 06 do edital do Pregão eletrônico nº 001/2022, para atender as 
necessidades da emater – Pa no centro de treinamento agroecológico, 
inovação tecnológica e Pesquisa do sudeste Paraense em conceição do 
araguaia.
dotação orçamentária:
Programa: 1491- aGricUltUra, PecUária, Pesca e aQUicUltUra
P.i/ação: 2070008712e
ProJeto/atividade: 8712e – fortaleciMeNto oPeracioNais UNida-
des de ater
elemento de despesa: 449052 -  eQUiPaMeNtos e Material PerMaNeNte
foNte – 0301 – tesoUro do estado
valor Global: r$ 342.109,68 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e nove 
reais e sessenta e oito centavos)
contratada: eMPresa coMBras coMercial de Material PerMaNeNte 
e de coNsUMo ltda
endereço: sede na sres Quadra 02 Bloco “s” cs 14, Parte fundos, Bairro: 
cruzeiro velho – ceP: 70.648-190 – Brasília_df
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 813297

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 072/2022;BeNeficiá-
rio: GilMar feitosa de soUsa; MatrÍcUla:55585656;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 ateNdiMeN-
to coletivo eM ater,  refereNte a 1º Parcela do 1º QUadriMestre, 
do aNo de 2022; MUNicÍPio:caMetá;ProGraMa:1491;ProJeto ativi-
dade:8711-c ;foNte :0260006935 eleMeNto de desPesa :339030=r$
-2.000,00;PraZo de aPlicaÇÃo:30 dias aPÓs eMissÃo da ordeM BaN-
cária;coMProvaÇÃo:15 dias aPÓs a realiZaÇÃo das desPesas; or-
deNador de desPesas :rosival PossidÔNio do NasciMeNto.

Protocolo: 813508
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 071/2022;BeNeficiá-
rio: fraNcisco de soUsa; MatrÍcUla:57189528;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 ateNdiMeNto cole-
tivo eM ater,  refereNte a 1º Parcela do 1º QUadriMestre, do aNo 
de 2022; MUNicÍPio:saNtarÉM Novo;ProGraMa:1491;ProJeto ativi-
dade:8711-c ;foNte :0260006935 eleMeNto de desPesa :339030=r$
-2.000,00;PraZo de aPlicaÇÃo:30 dias aPÓs eMissÃo da ordeM BaN-
cária;coMProvaÇÃo:15 dias aPÓs a realiZaÇÃo das desPesas; 
ordeNador de desPesas :rosival PossidÔNio do NasciMeNto.

Protocolo: 813501
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 069/2022;BeNefici-
ário: roBsoN caBral do NasciMeNto; MatrÍcUla:55586007;-
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-realiZa-
ÇÃo de ateNdiMeNto coletivo eM ater,  refereNte a 1º Parcela do 
1º QUadriMestre, do aNo de 2022; MUNicÍPio:aUGUsto correa;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 realiZa-
ÇÃo das desPesas; ordeNador de desPesas :rosival PossidÔNio 
do NasciMeNto.

Protocolo: 813490
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 070/2022;BeNeficiário: 
MaUro MoNteiro e MoNteiro; MatrÍcUla:57210811;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 ateNdi-
MeNto coletivo eM ater,  refereNte a 1º Parcela do 1º QUadri-
Mestre, do aNo de 2022; MUNicÍPio:sÃo JoÃo de PiraBas;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 reali-
ZaÇÃo das desPesas; ordeNador de desPesas :rosival PossidÔ-
Nio do NasciMeNto.

Protocolo: 813493
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Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 068/2022;BeNeficiá-
rio: fraNcisco aleXaNdre QUeiroGa reis; MatrÍcUla:57175235;-
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-realiZa-
ÇÃo de ateNdiMeNto coletivo eM ater,  refereNte a 1º Parcela 
do 1º QUadriMestre, do aNo de 2022;MUNicÍPio :BraGaNÇa;Pro-
GraMa:1491;ProJeto atividade:8711-c ;foNte :0260006935 ele-
MeNto 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 :rosi-
val PossidÔNio do NasciMeNto.

Protocolo: 813488

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 102/2022; BeNeficiário: roBerto ei-
saKU sUaMi,  Matrícula Nº 57200406/1; fUNÇÃo: assessor para assuntos 
de auditagem; oBJetivo: Participar do vii fórum Nacional das trans-
ferências da União com o tema “Gestão, inovação e transparência para 
transformar o Brasil”; Nº de diárias: 3 e ½ (trÊs e Meia); PerÍodo: 
28/06 à 01/07/2022 destiNo: BrasÍlia; ordeNadora de desPesas: 
Marialva soUsa costa

Protocolo: 813290
Portaria de diÁria Nº 103/2022; BeNeficiário: JaMersoN MoN-
teiro rodriGUes, Matrícula Nº 5841380; fUNÇÃo: extensionistas rural 
i; oBJetivo: executar serviços de Georreferenciamento da Unidade da 
secretaria de estado de desenvolvimento agropecuária e da Pesca –se-
daP); PerÍodo: 22/06 a 24/06/2022; destiNo: capitão Poço -Pará; 
ordeNadora de desPesas: Marialva soUsa costa

Protocolo: 813652
Portaria de diÁria Nº 100/2022; BeNeficiário: Mário rUBeNs 
GoNÇalves de soUZa, Matrícula Nº3176959; fUNÇÃo: desenhista; oB-
Jetivo: executar serviços de Georreferenciamento da Unidade da secre-
taria de estado de desenvolvimento agropecuária e da Pesca –sedaP); 
PerÍodo: 22/06 a 24/06/2022; destiNo: capitão Poço -Pará; ordeNa-
dora de desPesas: Marialva soUsa costa

Protocolo: 813745
Portaria de diÁria Nº 104/2022; BeNeficiário: roBerto ei-
saKU sUaMi, Matrícula Nº 57200406/1; fUNÇÃo: assessor para assuntos 
de auditagem; oBJetivo: Participar de reuniões com supervisão regional, 
chefias locais e equipe AMA do regional de Tocantins; Nº DE DIÁRIAS: 1 e 
½ (UMa e Meia); PerÍodo: 09/06 à 10/06/2022 destiNo: aBaetetUBa
-Pará; ordeNadora de desPesas: Marialva soUsa costa

Protocolo: 813601
Portaria de diÁria Nº 101/2022; BeNeficiário: diNilde riBei-
ro serrÃo,  Matrícula Nº5585996; fUNÇÃo: coordenadora da cPlaN; 
oBJetivo: ParticiPar de UMa reUNiÃo coM a sUPervisÃo re-
GioNal do tocaNtiNs, eQUiPe aMa e cHefias locais, eM aBaete-
tUBa Para tratar assUNtos relacioNados alGUMas deMaNdas 
eNcaMiNHadas Pela sUPervisÃo; Nº de diárias:  ½ (Meia) ; PerÍo-
do: 09.06.2022: destiNo: aBaetetUBa; ordeNadora de desPesas: 
Marialva soUsa costa

Protocolo: 813232
Portaria de diÁria Nº 105/2022; BeNeficiário: rafaela rios 
alves leite, Matrícula Nº 5938154; fUNÇÃo: assessora jurídica; oB-
JETIVO: Participar de reuniões com supervisão regional, chefias locais e 
equipe aMa do regional de tocantins; Nº de diárias: ½ (Meia); PerÍo-
do: 09/06; destiNo: aBaetetUBa-Pará; ordeNadora de desPesas: 
Marialva soUsa costa

Protocolo: 813806

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 066/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – ceasa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo estatuto desta empresa;
resolve:
coNceder, férias regulamentares aos servidores desta ceasa/Pa abaixo 
relacionados no mês de JUNHo e JUlHo/2022.

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo

55588440/5 BerNadete Barroso da foNseca 2020/2021 15/06/2022 a 14/07/2022
57191850/2 raiMUNdo saBBa GUiMarÃes Neto 2020/2021 15/06/2022 a 14/07/2022
54191138/2 aroN rodriGUes Maciel 2020/2021 29/06/2022 a 28/07/2022
57194889/1 alBaNo BUlHÕes leite 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5898192/1 aNa alice da silva costa 2021/2022 18/07/2022 a 01/08/2022
55589639/3 aNa caroliNa ferNaNdes PeNa 2020/2021 15/07/2022 a 13/08/2022

5884071/2 aNtoNio carlos correa da silva 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

5811090/2 clÉsio ricardo de c. MeNdes 2020/2021 01/07/2022 a 30/07/2022
5910223/1 Joel Brito Pereira JUNior 2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
5905061/1 lUaNa leite de soUZa 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
7007663/1 Maria dos saNtos castelo 2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
5555027/2 Nestor aUGUsto rodriGUes 2020/2021 14/07/2022 a 28/07/2022
5905076/1 roBerto aUGUsto PareNte PoNtes 2021/2022 11/07/2022 a 09/08/2022

registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 13 de Junho de 2022
fraNcisco alves de aGUiar
diretor Presidente
ceasa/Pa

Protocolo: 813263

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 067/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – ceasa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo estatuto desta empresa;
resolve:
designar o sr. edsoN Pereira Brito, matrícula nº 5910212/1, para res-
ponder pelo chefe da divisão de transporte, sr. Marcos de oliveira Guerrei-
ro, por motivo de férias, no período de 15/06/2022 a 14/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 13 de Junho de 2022.
fraNcisco alves de aGUiar
diretor Presidente
ceasa/Pa

Protocolo: 813264

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor 
servidor: cHarles liMa de soUZa 
MatrÍcUla: 5939857 
fUNÇÃo: tÉcNico eM GestÃo PÚBlica-ciências contábeis 
a coNtar de 12/06/2022
servidor: lUciaNo MacHado dos saNtos 
MatrÍcUla: 5954907 
fUNÇÃo: tÉcNico eM GestÃo de Meio aMBieNte-engenharia florestal 
a coNtar de 15/06/2022
servidor: aNtoNio reNaN sales de castro 
MatrÍcUla: 5954906 
fUNÇÃo: tÉcNico eM GestÃo de Meio aMBieNte-engenharia florestal 
a coNtar de 16/06/2022
servidor: lUaN feliPe feitosa da silva 
MatrÍcUla: 5914957 
fUNÇÃo: tÉcNico eM GestÃo de Meio aMBieNte-engenharia florestal 
a coNtar de 16/06/2022
servidor: lUaNNa viaNa araÚJo JardiM 
MatrÍcUla: 57232359 
fUNÇÃo: tÉcNico eM GestÃo de iNforMática-sistema de informação 
a coNtar de 16/06/2022
ordeNador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrati-
va e financeira

Protocolo: 813730

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo 01/2022-seMas/Pa
coNtrato 043/2021- seMas/Pa, Pae 2021/550133 - seMas/Pa
objeto: Prorrogação de vigência
vigência: 11/06/2022 a 11/06/2023
assinatura: 10/06/2022
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; Ptres 277552; 
fonte 0116; elemento 449039; P i 206000rseMa; ação 271292 
contratado: eXata coNstrUtora ltda (cNPJ 21.027.140/0001-23) 
endereço: av. Marquês de Heval, nº 910, Bairro da Pedreira, ceP 66085-
313, fone (91) 32599199, contabilidade.anacleia@mail.com, Belém/Pa 
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade.

Protocolo: 813813

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
LeiLÃo N°. 002/2022-seMas

considerando a tramitação do Processo administrativo licitatório n.º 
2022/504038 e depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais eu, JosÉ MaUro de liMa o` de alMeida, adJUdico e HoMoloGo 
o resultado do leilão n.º 02/2022 – seMas, cujo objeto é alienação de 
Produtos florestais apreendidos pela seMas, de acordo com as condições 
e especificações técnicas constantes no Edital, pelo critério de “MAIOR 
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laNce Por lote”, tendo como vencedores do certame a relação publicada 
e disponível nos endereços eletrônicos: www.semas.pa.gov.br; www.com-
praspara.pa.gov.br.
registrada a participação de 59 (cinquenta e nove) pessoas, na condição 
de pessoa física.
registrada a participação de 0 (zero), na condição de pessoa Jurídica. 
Quantidades de lotes Não arrematados: 437 lotes.
Quantidades de lotes arrematados: 135 lotes.
valor total arrematado: r$ 140.768,13.
Belém/Pa, 13 de junho de 2022.
JosÉ MaUro de liMa o` de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade do estado do Pará

Protocolo: 813524

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1209/2022 - GaB/seMas 09 de JUNHo de 2022.
objetivo: vistoria técnica ao empreendimento com vistas a subsidiar o 
acompanhamento da fase 2 da instalação de dois condensadores.
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:
- 57175329/1 - Marcio NeWBer NUNes de liMa - (técnico em Gestão 
de infra-estrutura)
- 5955125/1 - elZa BraNdao saNtaNa – (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57194236/1 - MicHel roBsoN de soUZa NaZare - (Motorista)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 812576
Portaria Nº 1215/2022 - GaB/seMas 10 de JUNHo de 2022.

objetivo: como complementação, referente a Portaria Nº 
1099/2022-seMas de 31/05/2022, publicada no doe nº 34.996 do dia 
06/06/2022;
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: são félix do Xingu/Pa
Período: 03/06 a 15/06/2022 – 13,0 diárias.
servidor:
- 5931888/2 - aleX da silva costa - (Motorista)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 812666
Portaria Nº 1202/2022 - GaB/seMas 09 de JUNHo de 2022.

objetivo: visita técnica para realização do inventário patrimonial na Unida-
de regional de redenção
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: redenção/Pa e Marabá/Pa
Período: 20/06 a 25/06/2022 – 05 e ½ diárias.
servidores:
- 57174061/2 - tHieGo GeorGe da cUNHa Nacif - (assistente de infor-
mática / coordenador)
- 5888701/5 - lUiZ alfredo fraNco PiNHeiro - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57194236/1 - MicHel roBsoN de soUZa NaZare - (Motorista)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 812121

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 381 de 10 de JUNHo de 2022
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto estadual 
de 15 de janeiro de 2019, republicado no Diário Oficial nº. 33.799, de 
07 de fevereiro de 2019.
reNova o coNselHo Gestor da UNidade de coNservaÇÃo da NatU-
reZa floresta estadUal (flota) do troMBetas
renova e nomeia a composição do conselho da floresta estadual (flota) 
do trombetas, criada pelo decreto n° 2.607, de 04 de dezembro de 2006.
a diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de conservação do 
ideflorBio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas e,
coNsideraNdo o teor da lei federal nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
institui o sistema Nacional de Unidades de conservação da Natureza - sNUc; 
coNsideraNdo o art. 17, caput, do decreto federal nº. 4.340, de 22 
de agosto de 2002, que regulamenta a lei federal nº 9.985/2000; 
coNsideraNdo o Plano estratégico Nacional de áreas Protegi-
das, instituído pelo decreto n° 5.758/2006, que prevê como es-
tratégias para aprimorar o planejamento e a gestão do sNUc 

o estabelecimento e a promoção do funcionamento dos conse-
lhos das unidades de conservação, bem como o apoio à participa-
ção efetiva dos representantes das comunidades locais nos conselhos; 
coNsideraNdo o decreto estadual nº. 2.607, de 04 de de-
zembro de 2006, que cria floresta estadual do trombetas; 
coNsideraNdo o art. 2º inciso Xvii da lei estadual nº. 6.963/2007, com 
redação alterada pela lei estadual nº. 8.096, de 1º de janeiro de 2015 
que determina entre as funções básicas do instituto de desenvolvimento 
florestal e da Biodiversidade do estado do Pará – ideflor-Bio, a execução 
da Política estadual de Unidades de conservação do estado relativas à sua 
proposição, criação, implementação e gestão, em observância às normas 
gerais previstas no sistema Nacional de Unidades de conservação da Na-
tureza – sNUc;
coNsideraNdo a instrução Normativa ideflor-Bio n° 02, de 07 
de outubro de 2015, que institui diretrizes, normas e procedimen-
tos para a criação, implementação, nomeação, renovação da com-
posição de conselhos Gestores de Unidades de conservação da Na-
tureza e dos conselhos de Mosaicos de Unidades de conservação; 
coNsideraNdo a Portaria seMa nº. 3.664, de 14 de dezembro de 2009, 
que institui o conselho da floresta estadual (flota) do trombetas, a Por-
taria seMa nº. 3.693, de 21 de dezembro de 2009, que nomeia os mem-
bros do cG e a resolução n° 01 de 14 de março de 2012, que renova a 
composição do conselho da flota do trombetas;
resolve:
art. 1º. fica instituída a renovação dos membros do conselho consultivo da 
floresta estadual (flota) do trombetas, que será composto por 22 (vinte 
e duas) representações de órgãos do Poder Público e da sociedade civil, 
designados por esta Portaria.
Parágrafo único. a composição dos conselhos de Unidade de conservação 
deve garantir a representação majoritária da sociedade civil quando não 
for possível a paridade.
art. 2º. Nomeia os conselheiros (titular e suplente) dos membros do con-
selho consultivo floresta estadual (flota) do trombetas, abaixo discri-
minados compondo a instância a contar da data da reunião de posse dos 
conselheiros abaixo discriminados, para exercerem o mandato no biênio 
de 2022/2023.
Parágrafo único. as comunidades locais poderão ser representadas por 
instituições legalmente constituídas, ou por organizações sociais que as 
representem mesmo que não legalmente constituídas, ou por membro da 
comunidade escolhido coletivamente entre seus pares.
art. 3º: o conselho consultivo da floresta estadual (flota) do trombetas 
passará a ser composto por 40 conselheiros, com a finalidade de contribuir 
para o efetivo cumprimento dos objetivos de criação e implementação do 
plano de manejo da unidade:
i - representantes do Poder Público:
a) instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do estado 
do Pará; 
titular: ronaldison antônio de oliveira farias 
suplente: Maria do Perpétuo socorro rodrigues de almeida
b) secretaria Municipal de Meio ambiente de Óbidos; 
titular: Maria José figueira rodrigues 
suplente: deise Betânia de araujo lima
c) secretaria Municipal de Meio ambiente e Mineração de oriximiná; 
titular: rubson rodrigues da silva 
suplente: elzo ramos Picanço
d) instituto chico Mendes de conservação da Biodiversidade - trombetas; 
titular: Paulo Jasiel castigio varalda 
suplente: lady laura Printes soares
e) Universidade federal do oeste do Pará - campus oriximiná; 
titular: cauan ferreira araújo 
suplente: Priscila saikoski Miorando
f) empresa de assistência técnica e extensão rural - Óbidos; 
titular: robenizia da Moda correa 
suplente: clélia Helena Guerreiro Pantoja
g) secretária de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
titular: Joanísio cardoso Mesquita 
suplente: valdecy dos anjos santos silva
h) empresa de assistência técnica e extensão rural - oriximiná; 
titular: Nelson Pompeu ribeiro da conceição 
suplente: raimundo eder Maia costa
i) instituto federal do Pará – campus Óbidos; 
titular: Juliana souza da silva 
suplente: Hozana raquel de Medeiros Garcia
j) câmara Municipal de oriximiná. 
titular: Manoel lucivaldo siqueira 
suplente: deybson delmar rasch
k) fundação Nacional do Índio 
titular: Guilherme daltro siviero 
suplente: Joelmo santos de souza
ii - representantes da sociedade civil:
a) associação de Moradores da comunidade remanescente de Quilombo 
de cachoeira Porteira; 
titular: everson Yan silva dos anjos 
suplente: robson cordeiro rocha
b) associação das comunidades remanescente de Quilombo do Município 
de oriximiná; 
titular: claudinete cole de souza 
suplente: Gabriela cardoso almeida
c) sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Óbidos; 
titular: celio Moreira Gomes 
suplente: ricardo rocha da Mota
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d) diocese de Óbidos; 
titular: douglas sena dos santos 
suplente: izis aniê de Paiva câncio
e) associação agroextrativista dos moradores da comunidade Jaramacaru 
e região; 
titular: alberto sampaio da silva 
suplente: daniela soares de lima
f) associação indígena Kaxuyana, tunayana e Kahyana 
titular: Juventino Pesirima Kaxuyana 
suplente: Namofo léo Kaxuyana tiriyo
g) associação dos Povos indígenas; 
titular: João Kaiuri Wai Wai 
suplente: Jaime Xamen Wai Wai
h) instituto de Pesquisa e formação indígena; 
titular: Maria denise fajardo Pereira 
suplente: Manuella rodrigues de sousa
i) equipe de conservação da amazônia; 
titular: José Hildeberto de oliveira lages 
suplente: fábio resendes rodrigues
j) associação das comunidades remanescentes de quilombos do município 
de oriximiná; 
titular: rogério de oliveira Pereira 
suplente: Josielson santos da costa
k) instituto do Homem e Meio ambiente; 
titular: regiane souza vilanova 
suplente: Jakeline ramos Pereira
art. 4° o Presidente do conselho consultivo da floresta estadual (flota) 
do trombetas é o gerente da Unidade de conservação, conforme estabele-
ce o art.17 do decreto Nº 4.340/2002 e inciso iX do art. 2° da instrução 
Normativa ideflor-Bio n° 001/2015, que, em suas faltas ou impedimen-
tos, poderá ser substituído pelo (a) vice-presidente, designado pelo ide-
flor-Bio.
art. 5° caberá ao (a) presidente do conselho a designação dos conse-
lheiros indicados, à diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de 
conservação - dGMUc/ideflor-Bio a qual os nomeará para mandato de 
dois anos, renovável por igual período, não remunerado e considerado ati-
vidade de relevante interesse público.
art. 6º. compete ao conselho consultivo da floresta estadual (flota) 
do Trombetas, sem prejuízo das competências definidas no artigo 20 do 
decreto federal nº 4.340/2002:
i - manifestar-se sobre assuntos de interesse da Unidade de conservação 
ii-estimular o protagonismo dos setores na gestão 
e no monitoramento da Unidade de conservação 
iii - apoiar a efetividade da conservação da biodiversidade e a 
implementação dos objetivos de criação da Unidade de conservação;
iv - conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da Unidade de 
conservação, promovendo ampla discussão sobre seus objetivos 
ambientais e sociais, bem como sobre a gestão da Unidade;
v - demandar e propor aos órgãos competentes, instituições de pesquisa 
e de desenvolvimento socioambiental, ações de conservação, pesquisa, 
educação ambiental, proteção, controle, monitoramento e manejo 
que promovam a conservação dos recursos naturais das Unidades de 
conservação, sua Zona de amortecimento ou território de influência;
vi - propor aos órgãos competentes ações ou políticas públicas de qualidade 
de vida e apoio ao extrativismo às populações tradicionais beneficiárias da 
Unidade de conservação;
vii - incentivar, no que couber, as populações tradicionais a buscarem 
sua organização formal perante a sociedade;
VIII - oficializar os resultados das deliberações de relevante interesse público 
por meio de resoluções, registradas em ata da reunião correspondente; 
iX - promover ampla discussão sobre a efetividade da Unidade de 
conservação e as iniciativas para sua implementação;
X - formalizar recomendações e moções, registradas em ata de 
reunião correspondente;
Xi - acompanhar e propor ações para a elaboração, implementação,  
monitoramento, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão da 
Unidade de conservação, em especial os Planos de Gestão;
Xii - estabelecer mecanismos de tomada de decisão que assegurem a 
efetiva participação da sociedade na gestão da Unidade de conservação;
XIII - propor formas de gestão e resolução de conflitos em articulação com 
os setores envolvidos;
Xiv - debater as potencialidades de manejo dos recursos naturais da 
Unidade de conservação, com ênfase na implementação de iniciativas 
sustentáveis, e Xv - criar, quando convier, Grupos de trabalho e câmaras 
Técnicas para análise e encaminhamento de especificidades da Unidade 
de conservação, facultada a participação de representantes externos, se 
pertinente.
art. 7° as normas internas de organização e funcionamento do conselho 
são previstas no regimento interno do conselho.
art. 8° esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 10 de junho de 2022
Karla lessa Bengtson
Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
– ideflor-Bio
Maria do Perpétuo socorro rodrigues de almeida 
diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de conservação - dGMUc
ronaldison antônio de oliveira farias 
Gerente da calha Norte ii – florestas de faro, Paru e trombetas - GrcNii

Protocolo: 813608

Portaria Nº. 383 de 10 de JUNHo de 2022
designa fiscalização de contrato administrativo
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto estadual 
de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 33.783, de 17 de 
janeiro de 2019 e alterações posteriores.
coNsideraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos serão efetivados nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente 
ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do 
contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da lei federal 
nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;
resolve:
art. 1º. designar os servidores abaixo, para a função de fiscais do contrato 
nº 06/2022 celebrado com a ProPaGare coMercial ltda, a contar da 
data de assinatura do contrato:
 

serVidor PerFiL MatrÍcULa
Gracialda costa ferreira fiscal 5961452/1
tatiana castro de assis suplente 5868408/3

art. 2º. são atribuições dos fiscais do contrato:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii - fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii - registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
iv - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando à fatura de 
pagamento a unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que o serviço foi satisfatoriamente executado;
v - controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
vi - apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
art. 3º. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de Gestão administra-
tiva e financeira - daf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos 
necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º. revogam-se as disposições em contrário.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
Karla lessa BeNGtsoN
Presidente do ideflor-Bio

Protocolo: 813130
Portaria Nº. 382 de 10 de JUNHo de 2022

designa fiscalização de contrato administrativo
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto estadual 
de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 33.783, de 17 de 
janeiro de 2019 e alterações posteriores.
coNsideraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos serão efetivados nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente 
ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do 
contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da lei federal 
nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;
resolve:
art. 1º. designar os servidores abaixo, para a função de fiscais do contrato 
nº 07/2022 celebrado com JPf Gráfica e editora ltda, a contar da data 
de assinatura do contrato:
 

serVidor PerFiL MatrÍcULa
Karina dos santos cardoso fiscal 57189985/1

Maria Jalva costa Braga suplente 57197020/1

art. 2º. são atribuições dos fiscais do contrato:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii - fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii - registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
iv - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando à fatura de 
pagamento a unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que o serviço foi satisfatoriamente executado;
v - controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
vi - apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
art. 3º. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de Gestão administra-
tiva e financeira - daf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos 
necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º. revogam-se as disposições em contrário.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
Karla lessa BeNGtsoN
Presidente do ideflor-Bio

Protocolo: 813128



48  diário oficial Nº 35.007 Terça-feira, 14 DE JUNHO DE 2022

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato N° 04/2021
Partes: ideFLor-Bio e a eMPresa cLaro BrasiL s/a
oBJeto: este instrumento tem por objeto a prorrogação contratual por 
mais 12 (doze) meses, para atender às necessidades do coNtrataNte.
JUSTIFICATIVA: Justifica-se o presente Termo Aditivo a consecução dos 
serviços de contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de telefonia móvel pessoal (sMP) para atender aos órgãos e enti-
dade do Poder Executivo Estadual em conformidade com as especificações, 
qualidade e condições gerais estabelecidas no termo de referência.
viGÊNcia: a nova vigência se dará a partir de 18/06/2022 à 17/06/2023
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Ptres - 8338; fonte – 0101 e 0656; Natureza 
de despesa - 33.90.39.
assiNatUra: 08/06/2022.
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
reGiNa Zarife do NasciMeNto
claro Brasil s/a.
coNtratada

Protocolo: 813124

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 02/2022
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada a baixo, com 
fundamento no art.24, inciso ii, da lei 8.666/93.
N° do Processo: 2022/237010
oBJeto: este termo de contrato tem como objeto a aquisição de crachás 
em Pvc original, cordão personalizado e Porta crachá em Pvc (artes a ser 
encaminhada a empresa vencedora), a fim de atender as necessidades de 
identificação dos servidores deste Instituto e visitantes
NoMe: a P c BoNa eireli - ePP
cNPJ: 40.147.595/0001-27
eNdereÇo: avertano rocha, N° 192, Bairro: campina, Município de Be-
lém, estado do Pará, ceP: 66.023-120.
valor: r$: 3.890,50 (três mil e oitocentos e noventa reais e cinquenta 
centavos)
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Ptres: 798338, fonte de recursos: 0101, ele-
mento de despesas: 33.90.30
Belém, 13 de junho de 2022.
Karla lessa BeNGtsoN
Presidente do ideflor-Bio

Protocolo: 813206
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo 

Nº 02/2022
Nos termos do art. 24 da lei 8.666/93
data: 13/06/2022 - Pae nº 2022/237010
objeto: destina-se a aquisição de crachás em Pvc original, cordão perso-
nalizado e Porta crachá em Pvc (artes a ser encaminhada a empresa ven-
cedora), a fim de atender as necessidades de identificação dos servidores 
deste instituto e visitantes.
coNtratada: a P c BoNa eireli - ePP, cNPJ/Mf: 40.147.595/0001-27
Presidente do ideflor-Bio: Karla lessa BeNGtsoN

Protocolo: 813208

aPostiLaMeNto
.

6º aPostiLaMeNto ao coNtrato de coNcessÃo FLorestaL da UMF ii 
Pela presente e com fulcro no § 8º do art. 65 da lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e respectivas atualizações, o iNstitUto de deseN-
volviMeNto florestal e da Biodiversidade do estado do Pará 
– ideflor-Bio, entidade de direito público, constituída sob a forma de 
autarquia, nos termos da lei n° 6.963, de 16 de abril de 2007, com sede 
na av. João Paulo ii s/n – Parque ambiental do Utinga – Belém/Pa, ins-
crita no cNPJ sob o n° 08.780.663/0001-88, neste ato representado por 
sua Presidente em exercício, ferNaNda caridade ferreira da GaMa, 
brasileira, portadora do rG n° 4445507, expedido pela Pc/Pa, cPf/Mf n° 
442.874.532 - 04, designada pelo Decreto s/n, publicado no Diário Oficial 
do estado de n° 34.925 de 07 de abril de 2022 – republicado no doe nº 
34.968 de 12 de maio 2022 e alterações posteriores, reGistra que:
• ficam alterados os preços expressos no Contrato de Concessão, celebrado 
no dia 29 de setembro de 2011, com extrato publicado no Diário Oficial do 
estado (doe) n° 32011 de 03 de outubro de 2011, com a empresa roN-
doBel iNdUstria e coMercio de Madeiras ltda, inscrita no cNPJ sob o 
no 03.431.797/0001-70, com sede na Quadra 05, setor a, distrito industrial 
de icoaraci, bairro icoaraci, Belém/Pa, conforme cláusula 7ado contrato.
• os preços aqui apresentados ficam reajustados em 12,131480 % referen-
te ao iPca acumulado de Maio de 2021 a abril de 2022, tabela 1;
tabela 1 – reajuste do preço da madeira

Preço Mí-
nimo edital 
atualizado 

5º apostila-
mento (r$)

Preço 
contratual 
atualizado 

5º apostila-
mento (r$)

iPca 
05/2020 a 
04/2021

Preço Mí-
nimo edital 
atualizado 

6º apostila-
mento (r$)

Preço 
contratual 
atualizado 

6º apostila-
mento (r$)

Volume 
(m³/ha)

Valor do 
contrato 

atualizado 
(r$) 1

Valor da 
garantia2

55,14 55,14 1,1213148 61,83 61,83 16.191,07 1.001.093,86 500.546,93

Notas:1 somatório do preço atualizado vezes o volume ajustado.
2correspondente a 50% do valor do contrato atualizado.

• o valor atualizado da garantia para ajuste a contar a partir de 01/06/2022, 
será de r$ 500.546,93 (quinhentos mil e quinhentos e quarenta e seis re-
ais e noventa e três centavos), tabela 1;
• o Valor anual estimado do Contrato (Cláusula 30) fica alterado para R$ 
1.001.093,86 (um milhão e um mil e noventa e três reais e oitenta e seis 
centavos), tabela 1;
• o Preço Único Mínimo do Edital, fica reajustado em 12,13148% referente 
ao iPca acumulado de Maio de 2021 a abril de 2022, tabela 1;
• o preço do Material Lenhoso Residual de Exploração, conforme Subcláu-
sula 4.3, fica alterado R$ 8,89 (oito reais e oitenta e nove centavos) o 
estéreo (st), tabela 2;
tabela 2 – Preço do material lenhoso residual. Vol (st.)

Valor 
contratu-

al (r$)

Valor atu-
alizado 1º 

apostilamen-
to (r$)

Valor atu-
alizado 2º 

apostilamen-
to (r$)

Valor atu-
alizado 3º 

apostilamen-
to (r$)

Valor atu-
alizado 4º 

apostilamen-
to (r$)

Valor 
atualizado 
5º apos-
tilamento 

(r$)

iPca 05/2020 
a 04/2021

Valor atu-
alizado 6º 

aposti-
lamento 

(r$)
5,00 6,61 6,88 7,08 7,43 7,93 1,1213148 8,89

• o valor do Investimento Social (R$/ha/ano) do Indicador A2, previsto 
no Anexo 8 do Contrato,fica alterado para R$/ha/ano 0,35 (trinta e cinco 
centavos), tabela 3.
tabela 3 – Valor do investimento social. (r$/hectare/ano)

Valor con-
tratual

Valor atu-
alizado 1º 

apostilamen-
to (r$)

Valor atu-
alizado 2º 

apostilamen-
to (r$)

Valor atu-
alizado 3º 

apostilamen-
to (r$)

Valor atu-
alizado 4º 

apostilamen-
to (r$)

Valor 
atualizado 
5º apos-
tilamento 

(r$)

iPca 05/2020 
a 04/2021

Valor atu-
alizado 6º 

aposti-
lamento 

(r$)
0,20 0,26 0,27 0,28 0,29 0,31 1,1213148 0,35

todas as alterações objeto de registro neste instrumento encontram-se em 
conformidade com o procedimento de reajuste de preço constante no con-
trato e nas instruções Normativas n° 002/16 e 001/2015 (ideflor-Bio).
Belém, 27 de maio de 2022
ferNaNda caridade ferreira da GaMa
Presidente em exercício

Protocolo: 813126
8º aPostiLaMeNto ao coNtrato de coNcessÃo FLorestaL 

da UMF i coNJUNto de GLeBas MaMUrU-araPiUNs
Pela presente e com fulcro no § 8º do art. 65 da lei federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e respectivas atualizações, o iNstitUto de deseNvolvi-
MeNto florestal e da Biodiversidade do estado do Pará – ideflor-
Bio, entidade de direito público, constituída sob a forma de autarquia, nos 
termos da lei n° 6.963, de 16 de abril de 2007, com sede na av. João Paulo 
ii s/n – Parque ambiental do Utinga – Belém/Pa, inscrita no cNPJ sob o n° 
08.780.663/0001-88, neste ato representado por sua Presidente em exer-
cício, ferNaNda caridade ferreira da GaMa, brasileira, portadora do 
rG n° 4445507, expedido pela Pc/Pa, cPf/Mf n° 442.874.532-04, desig-
nada pelo Decreto s/n, publicado no Diário Oficial do Estado de n° 34.925 
de 07 de abril de 20122 – republicado no doe n° 34.968, de 12 de 
maio 2022 e alterações posteriores , reGistra que:
• ficam alterados os preços expressos no Contrato de Concessão, celebrado 
no dia 29 de setembro de 2011, com extrato publicado no Diário Oficial 
do estado (doe) n° 32011 de 03 de outubro de 2011, com a empresa lN 
GUerra iNdUstria e coMÉrcio de Madeiras ltda, inscrita no cNPJ 
sob o n° 316.468/0001-15, com endereço na tv. doutor Moraes, n° 565 
– 3° andar – sala 305, ceP: 66035-080 cidade de Belém, estado do Pará, 
conforme cláusula 7a do contrato.
• os preços aqui apresentados ficam reajustados em 12,131480 % referen-
te ao iPca acumulado de Maio de 2021 a abril de 2022, tabela 1;
tabela 1 – reajuste do preço da madeira

categoria 
de valor 1

Preço 
Minimo 
edital 

atualizado 
7º aposti-
lamento

Preço 
contratual 
atualizado 
7º apos-
tilamento 

(r$)

iPca 
05/2021 a 
04/2022

Preço 
Minimo 
edital 

atualizado 
8º aposti-
lamento

Preço contratual 
atualizado 8º 
apostilamento 

(r$)

volume 
(m³/ha)

valor do 
contrato 

atualizado 
(r$)2

valor da 
garantia3

catego-
ria 1 141,42 148,15 1,1213148 158,58 166,12 1.100,36 182.791,80

1.458.244,50

catego-
ria 2 93,22 99,83 1,1213148 104,53 111,94 8.672,57 970.807,49

catego-
ria 3 51,35 71,30 1,1213148 57,58 79,95 2.707,46 216.461,43

catego-
ria 4 26,07 81,14 1,1213148 29,23 97,71 12.277,70 1.199.654,07

catego-
ria 5 18,96 24,55 1,1213148 21,26 27,53 12.596,23 346.774,21

total 37.354,32 2.916.489,00

Notas:  1categorias de preço do contrato
2 valor atualizado 7º aPostilaMeNto conforme variação do iPca 05/2020 
a  04/20211,0676919%
³ somatório do preço atualizado vezes o volume ajustado
4 correspondente a 50% do valor anual do contrato atualizado.
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• o valor atualizado da garantia para ajuste a contar a partir de 01/06/2022, 
será de r$ 1.458.244,50 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e oito mil 
e duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), tabela 1;
• o Valor anual estimado do Contrato (Cláusula 30) fica alterado para R$ 
2.916.489,00 (dois milhões e novecentos e dezesseis mil e quatrocentos e 
oitenta e nove reais), tabela 1;
• o Preço Único Mínimo do Edital, fica reajustado em 12,131480% referen-
te ao iPca acumulado de Maio de 2021 a abril de 2022, tabela 1;
• o preço do Material Lenhoso Residual de Exploração, conforme Subcláu-
sula 4.3, fica alterado R$ 8,88 (oito reais e oitenta e oito centavos) o 
estéreo (st), tabela 2;
tabela 2 – Preço do material lenhoso residual. Vol (st.)

Valor 
con-
tra-
tual 
(r$)

Valor 
atualizado 
1º apos-
tilamento 

(r$)

Valor 
atualizado 
2º apos-
tilamento 

(r$)

Valor atu-
alizado 3º 

aposti-
lamento 

(r$)

Valor atu-
alizado 4º 

aposti-
lamento 

(r$)

Valor atu-
alizado 5º 

aposti-
lamento 
(r$)6

Valor atu-
alizado 6º 

aposti-
lamento 

(r$)

Valor atu-
alizado 7º 

aposti-
lamento 

(r$)

iPca 
05/2021 

a 
04/2022

Valor 
atuali-
zado 8º 
aposti-
lamento 

(r$)

5,00 5,57 6,32 6,61 6,88 7,07 7,42 7,92 1,1213148 8,88

Notas: ¹valor do contrato
² valor atualizado 1º aPostilaMeNto conforme variação do iPca de iPca 
out/2011 a set/2013 (11,45%).
³ valor atualizado 2º aPostilaMeNto conforme variação do iPca de iPca 
10/2013 a 04/2015 (13,5386%).
4 valor atualizado 3º aPostilaMeNto conforme variação do Meta de in-
fração de em substituição ao iPca 05/2015 a 04/2016 4,5%
5 valor atualizado 4º aPostilaMeNto conforme variação do iPca de iPca 
05/2016 a 04/2017 (4,08253%)
6 valor atualizado 5º aPostilaMeNto conforme variação do iPca de iPca 
05/2017 a 04/2018 (2,76268%)
7 valor atualizado 6º aPostilaMeNto conforme variação do iPca de iPca 
05/2018 a 04/2019 (4,94058%)
• Valor atualizado 7º APOSTILAMENTO conforme variação do IPCA de IPCA 
05/2020 a 04/2021 (6,75919%)
• o valor do Investimento Social (R$/ha/ano) do Indicador A2, previsto no 
Anexo 8 do Contrato, fica alterado para R$/ha/ano 7,11 (sete reais e onze 
centavos), tabela 3.
tabela 3 – Valor do investimento social. (r$/hectare/ano)

Valor 
con-

tratual 
(r$)

Valor atu-
alizado 1º 

aposti-
lamento 

(r$)

Valor atu-
alizado 2º 

aposti-
lamento 

(r$)³

Valor atu-
alizado 3º 

aposti-
lamento 

(r$)

Valor atu-
alizado 4º 

aposti-
lamento 

(r$)

Valor 
atuali-
zado 5º 
aposti-
lamento 

(r$)

Valor atu-
alizado 6º 

aposti-
lamento 

(r$)

Valor 
atuali-
zado 7º 
aposti-
lamento 

(r$)

iPca 
05/2021 

a 
04/2022

Valor
atualizado 
8º apos-
tilamento 

(r$)

4,00 4,46 5,06 5,29 5,51 5,66 5,94 6,34 1,1213148 7,11

Notas:
¹valor do contrato
² valor atualizado 1º aPostilaMeNto conforme variação do iPca de 
out/2011 a set/2013 (11,45%).
³ valor atualizado 2º aPostilaMeNto conforme variação do iPca de iPca 
10/2013 a 04/2015 (13,5386%).
4 valor atualizado 3º aPostilaMeNto conforme variação do Meta de in-
fração de em substituição ao iPca 05/2015 a 04/2016 4,5%
5 valor atualizado 4º aPostilaMeNto conforme variação do iPca de iPca 
05/2016 a  04/2017 (4,08253%)
6 valor atualizado 5º aPostilaMeNto conforme variação do iPca de iPca 
05/2017 a 04/2018 (2,76268%)
7 valor atualizado 6º aPostilaMeNto conforme variação do iPca de iPca 
05/2018 a 04/2019 (4,94058%)
8 valor atualizado 7º aPostilaMeNto conforme variação do iPca de iPca 
05/2020 a 04/2021 (6,75919%)
todas as alterações objeto de registro neste instrumento encontram-se em 
conformidade com o procedimento de reajuste de preço constante no con-
trato e nas instruções Normativas n° 002/16 e 001/2015 (ideflor-Bio).
Belém, 27 de maio de 2021
ferNaNda caridade ferreira da GaMa
Presidente em exercício

Protocolo: 813127

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 380 de 09 de JUNHo de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Belém-Pa, de 20 a 24/06/2022:

servidor objetivo

Weden José Mota da silva, matrícula nº 5958152, 
ocupante do cargo de Gerente.

reunião com a Presidente e respectivas diretorias do instituto 
acerca dos projetos gerenciados pelo escritório regional Baixo 

amazonas i.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, confor-
me o processo nº 2022/713909 e art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lessa BeNGtsoN
PresideNte do ideflor-Bio

Portaria Nº. 379 de 09 de JUNHo de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para o municí-
pio de Portel-Pa, de 07 a 09/06/2022:

servidor objetivo

vanacy do socorro leão do amaral, matrícula nº 
5965242, ocupante do cargo de Gerente.

apoio ao curso de apicultura que será  ministrado pela ddf e 
visita de monitoramento dos viveiros de mudas  instalado na 

cidade de Portel no Marajó.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a servidora acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/715847 e art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lessa BeNGtsoN
PresideNte do ideflor-Bio

Protocolo: 813624
Portaria Nº. 358 de 03 de JUNHo de 2022

fundamento legal: conforme o processo nº. 2022/661806 e art.145 da lei 
estadual nº. 5.810 de 24/01/1994. 
Objetivo: Realizar atividades de monitoramento e fiscalização durante o 
festejo do divino no PesaM
origem: Marabá-Pa
destino: são Geraldo do araguaia-Pa. 
Período:  02 a 13/06/2022 -  11,5 (onze e meia) diárias 
servidor: 2° sGt BPa eli cavalcante da silva - 5624460
sd BPa rodrigo de araújo santos - 064015041
sd silas Pinheiro da silva - 05944450
Karla lessa BeNGtsoN
PresideNte do ideflor-Bio

Protocolo: 813634

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de retirada de sUsPeNsÃo de ProcediMeNto 
LicitatÓrio

LicitaÇÃo Para coNcessÃo FLorestaL da UMF 5
coNJUNto de GLeBas MaMUrU araPiUNs

Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 001/2022
o instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do estado do 
Pará – IDEFLOR-Bio, responsável pela Licitação para a concessão florestal 
da UMf 5, do conjunto de Glebas Mamuru arapiuns, na modalidade con-
corrência Pública nº 001/2022, comunica aos interessados que o referido 
procedimento de licitação está sendo retomado, a partir de 01 de junho 
de 2022, considerando que foi proferida decisão de mérito denegando a 
segurança no processo judicial nº 41991-96.2018.8.14.0301.
assiNatUra: 07/06/2022.
Karla lessa BeNGtsoN
Presidente do ideflor-Bio

Protocolo: 813123

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº991/2022-saGa
BeLÉM, 13 de JUNHo de 2022

coNsideraNdo: Portaria Nº 945/2022-saGa, de10.06.2022, publicada 
no DOE nº 35.006, de 13.06.2022, que retificou o período de gozo 
de férias da servidora caroliNe ferreira de oliveira, assessor 
i, Mf 5917821/2, 2021/2022, do período de 03.05 a 01.06.2022, para 
02.05 a 31.05.2022.
coNsideraNdo: Portaria Nº 570/2022-saGa, de 11.04.2022, publicada 
no doe nº 34.931, de 12.04.2022, que designou o servidor Uelder silva 
dos saNtos, secretário de diretoria, Mf 57173447/2, para responder 
pelo cargo de assessor i.
r e s o l v e:
Retificar a designação do servidor UELDER SILVA DOS SANTOS, Secretário 
de diretoria, Mf 57173447/2, para responder pelo cargo de assessor i, no 
período de 03.05 a 01.06.2022, para 02.05 a 31.05.2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da seGUP

Protocolo: 813286

errata
.

errata da Portaria Nº 907/2022 - saGa, PUBLicada eM 
doe Nº 35.006, PUBLicada eM 13.06.2022

oNde LÊ: oBJetivo: coMPleMeNtaÇÃo a Portaria Nº 806/2022-saGa 
de 26.05.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude terem 
permanecido no município de MaraBá/Pa,” B”, para cumprir escala de 
serviço na Base do GraesP.
Leia-se: oBJetivo: coMPleMeNtaÇÃo a Portaria Nº 806/2022-saGa 
de 24.05.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude terem 
permanecido no município de MaraBá/Pa,” B”, para cumprir escala de 
serviço na Base do GraesP.
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Protocolo: 813810
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errata da PUBLicaÇÃo do doe N° 34.969 de 13/05/2022 - 
Protocolo: 798166

onde lê-se: inscrita no cPf sob o no 303.340.392-15
Leia-se: inscrita no cPf sob o nº 707.463.622-34

Protocolo: 813853
errata da PUBLicaÇÃo do doe N° 34.975 de 19/05/2022 - 

Protocolo: 800631
onde lê-se: inscrita no cPf sob o no 303.340.392-15
Leia-se: inscrita no cPf sob o nº 707.463.622-34

Protocolo: 813854

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 010/2022/ccV/seGUP
Processo eletrônico nº 2021/1295844
exercicio: 2022
origem: adesão à ata de registro de Preços nº 004/2021 - c do Pre-
GÃo eletrÔNico nº 024/2021/srP/cBMPa
objeto: aquisição de equipamentos de Proteção individual de combate 
a incêndio, qual seja, bota para combate a incêndio, com vistas a “for-
talecer e Modernizar o sistema estadual de segurança Pública e defesa 
social (sieds) do estado do Pará”, com recurso oriundo do convênio nº 
892621/2019, firmado entre Secretaria de Segurança Pública e Defesas 
sociais do estado do Pará - seGUP/Pa e secretaria Nacional de segurança 
Pública - seNasP/MJ.
data de assinatura: 06/06/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico n° 121/2022/coNJUr.
vigência: 06/06/2022 a 05/06/2023.
valor Global: r$ 140.744,68 (cento e quarenta mil, setecentos e quarenta 
e quatro reais e sessenta e oito centavos).
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamento das 
ações integradas de segurança Pública Natureza - 449052 fonte - 0306.
contratada: resGatÉcNica coMÉrcio de eQUiPaMeNtos de resGate 
eirelli
cNPJ: 15.453.449/0001-82
endereço: rua Urano, nº 77, Bairro santa lúcia, ceP: 30350-580, Belo 
Horizonte, Minas Gerais.
representante da empresa: Karla lorena Brandão oliveira.
ordenador da despesa: Paulo roberto dos santos lima - secretário adjun-
to de Gestão administrativa/seGUP-Pa

Protocolo: 813686

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 045/2021-seGUP/Pa
Processo: 2021/322134
exercício: 2022
origem: termo de dispensa nº 002/2021-seGUP/Pa, oriundo do Processo 
eletrônico nº 2021/322134
objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a 
contar de 11/06/2022 e término em 10/06/2023.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 296/2022-coNJUr
vigência: 11/06/2022 à 10/06/2023
contratada: fUNdaÇÃo NaZarÉ de coMUNicaÇÃo
cNPJ: 83.369.470/0001-54
endereço: av. Governador José Malcher, 915, Nazaré, Belém/Pa, ceP 
66.055-260.
ordenador de despesas: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Protocolo: 813509

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 12/2022-seGUP/Pa
a secretaria de estado de segurança Pública e defesa social comunica 
que realizará licitação na Modalidade PreGÃo, na forma eletrÔNica, do 
tipo MeNor PreÇo pelo critério de julgamento MeNor PreÇo GloBal do 
GrUPo, modo de disputa aBerto e fecHado.
oBJeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços, 
de forma continua de apoio administrativo, limpeza, conservação, higieni-
zação e manutenção, com fornecimento de mão de obra, todos os mate-
riais, equipamentos e ferramentas necessários, a serem executados nas 
dependências internas e externas dos prédios que integram a secretaria de 
Segurança Pública e Defesa Social, conforme especificações estabelecidas 
neste termo de referência.
data da aBertUra: 28/06/2022.
HORA DA ABERTURA: 09:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
eNdereÇo eletrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UasG: 
925801)
oBs: o presente edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 13 de junho de 2022.
luciana cunha da silva
Presidente cPl/seGUP

Protocolo: 813356

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 118/2022 – seGUP
o Governo do estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBlica e 
defesa social – seGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
teodoro nº 305, Bairro Batista campos, ceP. 66.023-700, cidade de 
Belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. PaUlo 
roBerto dos saNtos liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - ssP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
resolve reconhecer a iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a Portaria Nº 007/2018 – GaB iesP, Portaria 
012/2019-GaB iesP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho superior do instituto 
de ensino de segurança Pública do Pará - iesP para contratação do senhor 
ferNaNdo alBerto Biloia da silva, titulação Mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 581.214.472-91, rG nº 13804, Pis/Pasep nº 1.705.360.345-6, 
residente e domiciliado(a) à av. conselheiro furtado, 1508, apto 1481, 
ed. ilha de Bali, Bairro: Batista campos, ceP: 66025-160, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente 
da disciplina Gestão, Proteção ambiental e segurança Pública, nas turmas 
a e B, na modalidade presencial, com carga horária total de 60h/a, no 
curso superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado 
pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP, cujo valor total 
é r$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de segurança 
Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 10 de Junho de 2022.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 813347
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 119/2022 – seGUP

o Governo do estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBlica e 
defesa social – seGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
teodoro nº 305, Bairro Batista campos, ceP. 66.023-700, cidade de 
Belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. PaUlo 
roBerto dos saNtos liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - ssP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
resolve reconhecer a iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a Portaria Nº 007/2018 – GaB iesP, Portaria 
012/2019-GaB iesP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho superior do 
instituto de ensino de segurança Pública do Pará - iesP para contratação 
do senhor JosÉ GilBerto QUiNtero torres, titulação doUtor, 
inscrita no cPf sob o nº 526.391.852-68, rG nº 674124, Pis/Pasep nº 
134.60445.42-3, residente e domiciliado(a) à tv dr. enéas Pinheiro, Nº 
2390, ed rio elBa, apto 1302, ceP: 66095-015, Belém/Pa, cujo objeto é 
a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como docente da disciplina 
relações internacionais e segurança Pública, na turma a, na modalidade 
presencial, com carga horária total de 30h/a, no curso superior de Polícia 
e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela resolução nº 416/2022 
e nº 425/2022 - coNsUP, cujo valor total é r$2.700,00 (dois mil e setecentos 
reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 10 de Junho de 2022.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 813344
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 120/2022 – seGUP

o Governo do estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBlica e 
defesa social – seGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
teodoro nº 305, Bairro Batista campos, ceP. 66.023-700, cidade de 
Belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. PaUlo 
roBerto dos saNtos liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - ssP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
resolve reconhecer a iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a Portaria Nº 007/2018 – GaB iesP, Portaria 
012/2019-GaB iesP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho superior do 
instituto de ensino de segurança Pública do Pará - iesP para contratação 
do senhor WaNdo dias MiraNda, titulação doUtor, inscrita no cPf 
sob o nº 594.033.492-04, rG nº 2557345, Pis/Pasep nº 135.01943.42-
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2, residente e domiciliado(a) à conjunto cohab, Gleba 1, rua We-5, nº 
533, Bairro: Nova Marambaia, ceP 66623-285, Belém/Pa, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como docente da disciplina 
relações internacionais e segurança Pública, na turma B, na modalidade 
presencial, com carga horária total de 30h/a, no curso superior de Polícia 
e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela resolução nº 416/2022 e 
nº 425/2022 - coNsUP, cujo valor total é r$2.700,00 (dois mil e setecentos 
reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 10 de Junho de 2022.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 813338
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 121/2022 – seGUP

o Governo do estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBlica e 
defesa social – seGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
teodoro nº 305, Bairro Batista campos, ceP. 66.023-700, cidade de 
Belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. PaUlo 
roBerto dos saNtos liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - ssP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
resolve reconhecer a iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a Portaria Nº 007/2018 – GaB iesP, Portaria 
012/2019-GaB iesP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho superior do 
instituto de ensino de segurança Pública do Pará - iesP para contratação 
do senhor JoÃo fraNcisco Garcia reis, titulação doUtor, inscrita no 
cPf sob o nº 094.055.502-68, rG nº 12682, Pis/Pasep nº 1.700.644.516-
5, residente e domiciliado(a) à tv. dr enéas Pinheiro, nº 2328, apto 
902 Norte, Bairro: Marco, Belém/Pa, ceP 66095-015, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente 
da disciplina Gestão estratégica em defesa social, nas turmas a e B, 
na modalidade presencial, com carga horária total de 60h/a, no curso 
superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP, cujo valor total é 
r$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de segurança 
Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101.
Belém/Pa, 10 de Junho de 2022.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 813334
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 122/2022 – seGUP

o Governo do estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBlica e 
defesa social – seGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
teodoro nº 305, Bairro Batista campos, ceP. 66.023-700, cidade de 
Belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. PaUlo 
roBerto dos saNtos liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - ssP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições 
legais, resolve reconhecer a iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo, com 
fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 
193, ii da lei federal 14.133/2021, e a Portaria Nº 007/2018 – GaB 
iesP, Portaria 012/2019-GaB iesP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, 
nº 214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho 
superior do instituto de ensino de segurança Pública do Pará - iesP 
para contratação da senhora rosaNa Pereira ferNaNdes, titulação 
doUtora, inscrita no cPf sob o nº 136.040.152-00, rG nº 2395369, Pis/
Pasep nº 121.67997.68-1, residente e domiciliado(a) à rua veiga cabral, 
nº 888, aP 203-B, Bairro: cidade velha, ceP: 66023-630, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente 
da disciplina sistemas de Gestão orçamentária e financeira do Pará, nas 
turmas a e B, na modalidade presencial, com carga horária total de 60h/a, 
no curso superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado 
pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP, cujo valor total é 
r$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de segurança 
Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 10 de Junho de 2022.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 813326

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 117/2022 – seGUP/Pa
o Governo do estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBlica e 
defesa social – seGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel teodoro nº 305, Bairro Batista campos, ceP. 66.023-700, cidade de 
Belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. PaUlo 
roBerto dos saNtos liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - ssP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, re-
sidente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
resolve reconhecer a iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo, com fulcro  no  
artigo  25.  inciso i, da lei 8.666/93, para contratação direta da empresa 
NP tecNoloGia e GestÃo de dados ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 07.797.967/0001-95 e inscrição estadual nº 9054068-01, com sede à 
rua izabel a redentora, nº 2356, Bairro: centro, cidade de são José dos 
Pinhais/Paraná, ceP 81.200-526, o qual tem por objeto é a contratação 
de empresa especializada na disponibilização de acesso a Banco de dados 
específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, 
valores de referência e atas de registro de Preços para servir de subsídio 
às contratações e aquisições a serem realizadas por esta secretaria de 
segurança Pública e defesa social, de acordo com as condições e espe-
cificações previstas no Termo de Referência e na Proposta Comercial, no 
valor global de r$ 10.865,00 (dez mil oitocentos e sessenta e cinco reais) 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, pos-
suindo fundamento nas disposições contidas na lei federal n°8.666, de 
21 de junho de 1993, especificamente no que tange o artigo 25, inciso 
i, da supracitada lei, em conformidade com o art. 193, ii da lei fede-
ral 14.133/2021; Programação orçamentária: 21.101.06.126.1508.8238 
- Gestão da tecnologia da informação; Natureza: 339040; fonte: 0101; 
ação: 232375; Pi: 4120008238c.
Belém/Pa, 10 de junho de 2022.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 813158

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 121/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o terMo de iNeXiGiBilidade Nº 121/2022–se-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 10 de Junho de 2022.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 813336
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 122/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o terMo de iNeXiGiBilidade Nº 122/2022–se-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 10 de Junho de 2022.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 813331
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 120/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o terMo de iNeXiGiBilidade Nº 120/2022–se-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 10 de Junho de 2022.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 813340
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 119/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o terMo de iNeXiGiBilidade Nº 119/2022–se-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 10 de Junho de 2022.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 813345
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 118/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o terMo de iNeXiGiBilidade Nº 118/2022–se-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 10 de Junho de 2022.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 813348
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 117/2022- seGUP/Pa
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o terMo de iNeXiGiBilidade Nº 117/2022–se-
GUP, fundamentado no artigo 25, i, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 10 de junho de 2022
UalaMe fialHo MacHado
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 813159
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diÁria
.

Portaria Nº 910/2022-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: 01 à 10.06.2022
QUaNtidade de diárias: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
servidor(es): teN cel aNdrÉ icassatti QUeiroZ, Mf: 5817889-1
teN cel PM GeorGe aUad carvalHo JÚNior, Mf: 5774012/1
3º sGt PM MaNoel doMiNGos da silva PaMPHYlio, Mf: 5793297/1
2º sGt BM roGerio sarMeNto ferNaNdes, Mf: 54184999-1
cB PM aNdersoN fáBio araUJo farias, Mf: 54190301-2
2º sGt PM rr edivaldo oliveira costa, Mf: 5047927/1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 911/2022-saGa
oBJetivo: para apoio aos servidores da casa Militar
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): MaraBá/Pa
PerÍodo: 19 à 20.05.2022
QUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
servidor(es): cel PM aUGUsto JosÉ coelHo da silva BitteNcoUrt, 
Mf: 5755549-1
ricardo BrUNo de freitas alMeida, Mf: 5755425-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 912/2022-saGa
oBJetivo: para transporte de servidores da seaP
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): saNtarÉM/Pa
PerÍodo: 21 à 22.05.2022
QUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
servidor(es): teN cel PM alcides da silva MacHado JUNior, Mf: 
5773830-1
QUaNtidade de diárias: 1 ½ (uma e meia)
servidor(es): aNtÔNio Haroldo coelHo de alMeida, Mf: 3274179-5
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 913/2022-saGa
oBJetivo: para realizar manutenção corretiva e preventiva em embarcação.
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: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
servidor(es): 3° sGt PM JacoB raMos de arrUda, Mf: 5789036-1
cB PM iraNildo dos saNtos NasciMeNto, Mf: 4219372-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 916/2022-saGa
oBJetivo: para participar do projeto “seGUraNÇa Por todo o Pará”.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): ParaGoMiNas/Pa
PerÍodo: 27 à 28.05.2022
QUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
servidor(es): teN cel PM MarcUs viNiciUs de castro alves, Mf: 
5808103/1
teN cel PM celtoN otávio costa de JesUs, Mf: 5807859/1
sGt BM ricHards soUsa MarQUes, Mf: 5826993/1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 917/2022-saGa
oBJetivo: para apoio aos servidores da sesPa
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): saNtarÉM/Pa
PerÍodo: 22.05.2022
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): MaJ BM esdras Pereira leMos, Mf: 57174093
QUaNtidade de diárias: ½ (meia)
servidor(es): roNaldo HeNriQUe Moraes BeNiGNo, Mf: 5931420-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 918/2022-saGa
oBJetivo: para apoio à casa Militar
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): saNtaNa do araGUaia/Pa
PerÍodo: 20 à 21.05.2022
QUaNtidade de diárias: 1 ½ (uma e meia)
servidor(es): JoseMar dos saNtos Paiva, Mf: 5961059-1
JosÉ HUMBerto de Melo JUNior, Mf: 57193016
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 919/2022-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): sÃo PaUlo/sP
PerÍodo: 23 à 24.05.2022
QUaNtidade de diárias: 1 ½ (uma e meia)
servidor(es): Haroldo caÑiZo Pereira, Mf: 54197238-1
QUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
servidor(es): teN cel PM alcides da silva MacHado JUNior, Mf: 5773830-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 920/2022-saGa
oBJetivo: para apoio na Base fluvial de 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: 06 à 15.06.2022
QUaNtidade de diárias: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
servidor(es): cB PM WilliaM MarQUes de castro, Mf: 57232347
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 921/2022-saGa
oBJetivo: para apoio na Base fluvial de 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: 06 à 15.06.2022
QUaNtidade de diárias: 9 ½ (nove e meia)
servidor(es) aleX carlos MartiNs Moraes, Mf: 54186870
cordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 922/2022-saGa
OBJETIVO: para fiscalização e manutenção do sistema de radiocomunicação 
digital dos municípios.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): MaraBá, ParaUaPeBas, caNaÃ dos caraJás, roNdoN 
do Pará e ParaGoMiNas/Pa
PerÍodo: 05 à 15.06.2022
QUaNtidade de diárias: 10 ½ (dez e meia)
servidor(es) aNdrÉ aUGUsto da silva oliveira, Mf: 5950944
cordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 935/2022-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): redeNÇÃo e adJacÊNcias/Pa
PerÍodo: 15 à 22.06.2022
QUaNtidade de diárias: 7 ½ (sete e meia)
servidor(es) NilsoN Neves silva, Mf: 5886724
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 936/2022-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): JacUNdá e adJacÊNcias/Pa
PerÍodo: 15 à 23.06.2022
QUaNtidade de diárias: 8 ½ (oito e meia)
servidor(es): aleXaNdre costa de soUZa, Mf: 5891588
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 937/2022-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): tUcUrUÍ e MaraBá/Pa
PerÍodo: 13 à 23.06.2022
QUaNtidade de diárias: 10 ½ (dez e meia)
servidor(es): Mário rassi coNceiÇÃo aMoras, Mf: 321993720
Patricia MileNa torres raiol, Mf: 5950003/1
QUaNtidade de diárias: 11(onze) de alimentação e 10(dez) de pousada
servidor(es): 3º sGt PM lidiaNe NUNes teNÓrio, Mf: 54193073
3º sGt PM JoaQUiM de Matos Barreira JÚNior, Mf: 5795230/1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 938/2022-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): aBaetetUBa/Pa
PerÍodo: 08.06.2022
QUaNtidade de diárias: ½ (meia)
servidor(es): Marcel alMeida de oliveira, Mf: 54180452
Marcelo HeNriQUe PaNtoJa de soUsa, Mf: 5119109
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): teN cel PM odiNeY de soUZa NoGUeira, Mf: 5630061
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 939/2022-saGa
oBJetivo: para cobertura jornalística, por ocasião da operação corpus christi
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): saliNÓPolis/Pa
PerÍodo: 16 à 20.06.2022
QUaNtidade de diárias: 4 ½ (quatro e meia)
servidor(es): caio de soUZa tavares, Mf: 5955777/2
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa
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Portaria Nº 940/2022-saGa
oBJetivo: para operação “corPUs cHristi 2022”.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): saliNÓPolis/Pa
PerÍodo: 15 à 20.06.2022
QUaNtidade de diárias: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
servidor(es): cel PM aleXaNdre MascareNHas dos saNtos, Mf: 
5420628
sGt PM KleBer daMasceNo saNtaNa, Mf: 54193240/1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 941/2022-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): BarcareNa/Pa
PerÍodo: 08.06.2022
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): 3º sGt PM Mariel dos saNtos dias, Mf: 57199484
3º sGt PM cHarles adriaNo rosário saNtaNa, Mf: 54193184/1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 942/2022-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): saliNÓPolis/Pa
PerÍodo: 16 à 20.06.2022
QUaNtidade de diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
servidor(es): MaJ BM Marco roGÉrio scieNZa, Mf: 57175250
cB PM NeHeMias PeiXoto soares, Mf: 57222471-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 947/2022-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): saliNÓPolis/Pa
PerÍodo: 16 à 20.06.2022
QUaNtidade de diárias: 4 ½ (quatro e meia)
servidor(es): caroliNa ferreira de oliveira, Mf: 5917821-2
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 948/2022-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): BarcareNa e MosQUeiro/Pa
PerÍodo: 15 à 20.06.2022
QUaNtidade de diárias: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
servidor(es): teN cel PM GlaUco coiMBra Maia, Mf: 5615089-1
sGt PM JoaBe dos saNtos GoUveia, Mf: 50637010-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 949/2022-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): saliNÓPolis/Pa
PerÍodo: 15 à 20.06.2022
QUaNtidade de diárias: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) 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 950/2022-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): caPaNeMa/Pa
PerÍodo: 19.05.2022
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): sGt BM roalde GUalBerto Neves riBeiro filHo, Mf: 
5787360
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 951/2022-saGa
oBJetivo: para cobertura jornalística, na operação “corPUs cHrisrti 2022’.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): saliNÓPolis/Pa
PerÍodo: 16 à 20.06.2022
QUaNtidade de diárias: 4 ½ (quatro e meia)
servidor(es): WaleNa de NaZarÉ Pereira loPes, Mf: 5920754
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 952/2022-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: 05 à 14.06.2022
QUaNtidade de diárias: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
servidor(es) teN PM sUZaNe Patricia GoMes da silva, Mf: 
57198715/4
QUaNtidade de diárias: 9 ½ (nove e meia)
servidor(es) carlos alBerto saldaNHa da silva, Mf: 5958193-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 953/2022-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): BarcareNa/Pa
PerÍodo: 08.06.2022
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): cel PM aleXaNdre MascareNHas dos saNtos, Mf: 
5420628/1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 954/2022-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): MosQUeiro/Pa
PerÍodo: 15 à 20.06.2022
QUaNtidade de diárias: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
servidor(es): sGt BM iraN da silva loPes, Mf: 5398754-1
sGt PM dioGeNes NaZareNo silva saNtos, Mf: 5685583-1
cB PM taYaNe aBiGail MoNteiro faria, Mf: 57221682-1
cB PM Marcio KilBe da silva saNtos, Mf: 57222535-1
QUaNtidade de diárias: 5 ½ (cinco e meia)
servidor(es): JUliaNa da crUZ adriÃo, Mf: 5900542-5
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 955/2022-saGa
oBJetivo: para participar do programa Pró-Mulher
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 23.05.2022
QUaNtidade de diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
servidor(es): cel PM fraNcisco GilvaN loPes da NÓBreGa JÚNior, 
Mf: 5673836-1
teN cel PM carlos aleXaNdre da crUZ de carvalHo, Mf: 5755409-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 956/2022-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): MosQUeiro/Pa
PerÍodo: 15 à 20.06.2022
QUaNtidade de diárias: 5 ½ (cinco e meia)
servidor(es): Marcelo HeNriQUe PaNtoJa de soUsa, Mf: 5119109
QUaNtidade de diárias: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
servidor(es): 3º sGt PM rosivaldo dos saNtos aMoriM, Mf: 
55927631
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 957/2022-saGa
oBJetivo: para realizar vistoria técnica da Base 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: 10.06.2022
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): teN cel PM odiNeY de soUZa NoGUeira, Mf: 5630061
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 958/2022-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): Breves/Pa
PerÍodo: 14 à 30.06.2022
QUaNtidade de diárias: 17(dezessete) de alimentação e 16(dezesseis) 
de pousada
servidor(es): sGt PM atila soUsa da silva crUZ, Mf: 54195438
sGt PM davisoN Maciel dos reis, Mf: 54195580-1
sGt PM saNdoval sÉrGio Moraes de soUsa, Mf: 5676541-1
cB PM veriNG da silva farias, Mf: 4220320-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 959/2022-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): Breves/Pa
PerÍodo: 14 à 30.06.2022
QUaNtidade de diárias: 16 ½ (dezesseis e meia)
servidor(es): sHirleNe da silva MacHado, Mf: 5692946
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 960/2022-saGa
oBJetivo: para realizar manutenção preventiva e corretiva na embarcação.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): sÃo caetaNo de odivelas/Pa
PerÍodo: 10 à 12.06.2022
QUaNtidade de diárias: 2 ½
servidor(es): aNtÔNio da PaiXÃo NoNato, Mf: 5949629-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 961/2022-saGa
oBJetivo: para realizar manutenção preventiva e corretiva na embarcação.
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): sÃo caetaNo de odivelas/Pa
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PerÍodo: 10 à 12.06.2022
QUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação de 02(duas) de pousada
servidor(es): 3º sGt PM JacoB raMos de arrUda, Mf: 5789036-1
sd PM aNtoNio PaNtoJa riBeiro Neto, Mf: 5920953-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 962/2022-saGa
oBJetivo: para realizar instalação de equipamentos na Base fluvial 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: 10 à 14.06.2022
QUaNtidade de diárias: 4 ½ (quatro e meia)
servidor(es): Marcelo HeNriQUe PaNtoJa de soUsa, Mf: 5119109
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 963/2022-saGa
oBJetivo: para participar da “oPeraÇÃo eUterPe iii”
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): aBaetetUBa e iGaraPÉ Miri/Pa
PerÍodo: 10 à 19.06.2022
QUaNtidade de diárias: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
servidor(es): sGt PM JosÉ aleXaNdre dos saNtos, Mf: 5587433
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 964/2022-saGa
oBJetivo: para participar da “oPeraÇÃo corPUs cHristi”
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): saliNÓPolis/Pa
PerÍodo: 16 à 20.06.2022
QUaNtidade de diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
servidor(es): delsoN Bastos da silva, Mf: 5738474
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 965/2022-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): sÃo seBastiÃo da Boa vista/Pa
PerÍodo: 03.06.2022
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): sGt BM ricHards soUsa MarQUes, Mf: 5826993/1
cB PM fraNcisco riBeiro de MeNeZes JUNior, Mf: 57222022/1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 966/2022-saGa
oBJetivo: para participar da “oPeraÇÃo eUterPe iii”
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): aBaetetUBa e iGaraPÉ Miri /Pa
PerÍodo: 10 à 19.06.2022
QUaNtidade de diárias: 9 ½ (nove e meia)
servidor(es): loUreNÇo JosÉ de Matos saldaNHa, Mf: 5900352
raMiro araÚJo alves, Mf: 5913111
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Protocolo: 813694
Portaria Nº 923/2022 –saGa

oBJetivo: coMPleMeNtaÇÃo a Portaria Nº 795/2022-saGa de 
24.05.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de saNtarÉM/Pa,” B”, 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: 07(sete) de alimentação e 07(sete) de pousada
servidor (es): MaJ PM WelliNGtoN alaN de MacÊdo cHaves, Mf: 
54185286-2
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa
* Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 35.006, de 13 de Junho de 2022.

Protocolo: 813830

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 990/2022-saGa
BeLÉM, 10 de JUNHo de 2022

coNsideraNdo: o Processo nº 2022/613514 e Mem. nº 157/2022-di-
Prev, de 18.05.2022.
coNsideraNdo: a Portaria Nº20/2022-saGa, de 18.01.2022, 
publicada no doe nº 34837, de 19.02.2022, que concedeu 30(trinta) 
dias de férias regulamentares ao servidor rodriGo MarttiNs 
do vale, coordenador de Políticas da Prevenção, Mf 57216356/2, 
2021/2022, no período de 01.03 a 30.03.2022.
r e s o l v e:
Retificar o período de gozo de férias do servidor RODRIGO MARTTINS 
do vale, coordenador de Políticas da Prevenção, Mf 57216356/2, 
2021/2022, do período de 01.03 a 30.03.2022, para 01.07 a 30.07.2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da seGUP

Protocolo: 813218

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
eNcerraMeNto de coNtrato

Por este instrumento, as partes acima identificadas resolvem registrar o 
encerramento do contrato em epígrafe e ressaltar o que segue: o pre-
sente contrato está sendo encerrado por motivo de fiM de viGÊNcia de 
coNtrato.
contrato nº: 31/2020; objeto: coNstrUÇÃo da deleGacia de Policia 
civil de MUaNá/Pa; contratante: fUNdo de iNvestiMeNto de seGU-
raNÇa PÚBlica – fisP; contratada: cosNeo Xis coNstrUtora ltda; 
cNPJ: 08.742.332/0001-53; Período de vigência: 10/03/2022
observado o fiM da viGÊNcia do coNtrato, e a necessidade de coN-
lUsÃo da oBra a divisão de engenharia e arquitetura da Pc/Pa por in-
termédio do engº reinaldo a. c. soares Pc/Pa, após sua análise, sugere 
ao FISP que seja aberto novo procedimento licitatório para finalização da 
obra.
viNiciUs PiNHeiro carvalHo
ordeNador de desPesas fisP

Protocolo: 813253
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 35.006 de 13/06/2022, refereNte À diarias 
de Portaria Nº 929/2022 - saGa, QUe GeroU o Protocolo de 
PUBlicaÇÃo: 813087
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa.

Protocolo: 813789

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de MoViMeNtaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº 2022/17 data: 13/06/2022

oriGeM: fisP destiNo: cBM
descrição: 20 UNidades de Pistola seMiaUtoMática, caliBre 40 P/ 
10+1 tiros.
rP: 67682 a 67701, referente ao contrato nº 39/2021.
viNiciUs PiNHeiro carvalHo - diretor ordeNador do fisP/seGUP
HaYMaN aPolo GoMes de soUZa - coMaNdaNte Geral do cBMPa

Protocolo: 813194

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1850/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNte Geral da PolÍcia Militar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8º, inciso viii, da lei complementar estadual 
nº 053/2006; considerando a decisão Governamental, de 1º de junho de 
2022 e considerando os elementos constantes nos autos do Processo nº 
2021/999798 e o Parecer nº 000961/2021 da Procuradoria Geral do estado 
(Pae Nº 2021/999798);
resolve:
art. 1º torNar seM efeito a decisão administrativa nº 001/2021-GaBi-
Nete do coMaNdo, publicada no Boletim Geral nº 166/PMPa, de 08 de 
setembro de 2021.
art. 2º torNar seM efeito a Portaria Nº 2634/2021 – dGP/sP/sccMP, 
publicada no doe nº 34.696 de 13 de setembro de 2021, transcrita para o 
Boletim Geral nº 169/PMPa, de 13 de setembro de 2021.
art. 3º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 13 de junho de 2022.
JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior – cel QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 813739
Portaria Nº 1832/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNte Geral da Policia Militar do estado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8°, inciso viii, da lei 
complementar estadual nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 
99/2022-corcPc ii, de 12 de maio de 2022, que anexa a certidão de 
trânsito em Julgado administrativo, em que o corregedor Geral da PMPa, 
certifica que a Decisão Administrativa referente ao Processo Administrativo 
de conselho de disciplina de Portaria Nº 002/2021 – corcPc ii, 
transitou em julgado na administração pública militar, com a publicação no 
aditamento ao Boletim Geral nº 240, de 30 de dezembro de 2021, na qual 
foi, após transcorrido o prazo recursal, impossibilitando a reclassificação 
da natureza da transgressão, mantendo a punição de eXclUsÃo a BeM 
da disciPliNa ao cB PM rG 34851 edsoN saNtos da silva (Pae Nº 
2022/584355);
resolve:
art. 1º eXclUir a BeM da disciPliNa da Polícia Militar do Pará, o cB PM 
rG 34851 edsoN saNtos da silva, matrícula funcional nº 571999321, 
por decisão administrativa referente ao Processo administrativo de 
conselho de disciplina de Portaria Nº 002/2021 – corcPc ii.
art. 2º eXclUir da folha de pagamento o cB PM rG 34851 edsoN saN-
tos da silva, providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
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art. 3° determinar ao comandante do 24º BPM/cPc ii, que conforme o 
estabelecido no artigo nº 104 da Portaria n° 069/2019 – GaB. cMd°, pu-
blicado no aditamento ao BG Nº 078 – de 24 de abril de 2019, revogue 
a cautela do equipamento Policial individual, bem como tome as medidas 
cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de 
autorização para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante do 24º BPM/cPc ii, o recolhimento de 
sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento 
ao departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 13 de junho de 2022.
JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior – cel QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 813732
Portaria Nº 1851/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNte Geral da PolÍcia Militar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8°, inciso viii, da lei complementar estadual 
nº 053/2006, e considerando a decisão Governamental de 02 de maio de 
2022, publicada no aditamento ao Boletim Geral nº 095, de 19 de maio de 
2022, na qual o exmº sr. Governador receBeU o novo pedido de revisão 
apresentado pelo cB PM rG 37440 GilY vileNeve araÚJo PiaUiliNo e 
acolHeU parcialmente as alegações de defesa para tornar sem efeito a 
decisão que licenciou o requerente a Bem da disciplina, com fundamento 
nos arts. 65 e 66 da lei estadual n° 8.972/2020 (Pae Nº 2022/662739);
resolve:
art. 1º torNar seM efeito a Portaria Nº 2406/2020 – dGP/sP/sccMP, 
publicada no Diário Oficial nº 34.296, de 30 de julho de 2020, transcrita 
para o Boletim Geral nº 139, de 30 de julho de 2020, que licenciou a bem 
da disciplina o cB PM rG 37440 GilY vileNeve araÚJo PiaUiliNo.
art. 2º reiNteGrar na Polícia Militar do Pará, o cB PM rG 37440 GilY 
vileNeve araUJo PiaUiliNo, matrícula funcional nº 572218741.
art. 3º classificar o cB PM rG 37440 GilY vileNeve araUJo PiaUili-
No, no 4º BPM/cPr ii (Marabá).
art. 4º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 30 JUl 2020.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 13 de junho de 2022.
JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior – cel QoPM rG 18044
coMaNdaNte Geral da PMPa

Protocolo: 813747

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 177/20/di/dF, contida no doe nº 34.138 do 
dia 10/03/2020; onde Lê-se: servidores: sd PM Yuri Kellysson Bezerra 
de araújo; cPf: 072.640.35-76; valor: r$ 1.266,00; Leia-se: sd PM Yuri 
Kellysson Bezerra de araújo; cPf: 072.640.354-76; valor: r$ 1.266,00. 
ordenador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra.

Protocolo: 813314
errata da Portaria Nº 2353/22/di/dF, contida no doe nº 34.000 
do dia 08/06/2022; onde Lê-se:servidores: sGt PM ivanei cardoso 
dos santos; cPf: 656.225.962-20; valor: r$1.318,80. cB PM Paulo 
diego de Brito Nascimento; cPf: 923.251.902-00; valor: r$1.266,00. 
cB PM Jamerson Jorge teixeira da silva; cPf: 923.251.902-00; valor: 
R$1.266,00. CB PM Jenniffer Rodrigues Santos Casseb; CPF: 807.782.242-
87; valor: r$1.266,00. Leia-se: servidores: sGt PM ivanei cardoso dos 
santos; cPf: 656.225.962-20; valor: r$1.318,80. cB PM Paulo diego 
de Brito Nascimento; cPf: 923.251.902-00; valor: r$1.266,00. cB PM 
Jenniffer Rodrigues Santos Casseb; CPF: 807.782.242-87; Valor: R$ 
1.266,00. cB PM Gisselly Nazareth figueiredo Pereira; cPf; 756.826.992-
20; valor: r$ 1.266,00 ordenador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BeZerra.

Protocolo: 813543

.

.

coNtrato
.

coNtrato de LocaÇÃo de iMÓVeL nº. 023/2022-PMPa; eXercÍ-
cio: 2022; oBJeto: o presente contrato tem como objeto a locação de 
imóvel para abrigar a sede da 29° ciPM, no município de Óbidos/Pa, por 12 
(doze) meses, pelo valor total de r$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); 
data da assinatura: 07/06/2022; vigência: 07/06/2022 a 06/06/2023.; a 
despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – 
segurança Pública; ação; 26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; 
Natureza da despesa: 33.90.36.15 – locação de imóveis; Plano interno: 
1050008259c.; fonte do recurso: 0101 (recurso ordinário); locador: sr. 
JorGe arY de alMeida ferreira; cPf: 148.116.422-87; ordeNador: 
JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior – cel QoPM.

Protocolo: 813329

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

10º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
nº. 003/2012-PMPa; eXercÍcio: 2022; oBJeto: o presente termo 
aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência do contrato 
administrativo nº 003/2012 – dal/PMPa, que abriga a sede do 86º PPd, 
no município de tUcUMÃ/Pa, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total 
de r$ 36.033,12 (trinta e seis mil, trinta e três reais e doze centavos); 
data da assinatura: 26/01/2022; vigência: 26/01/2022 a 25/01/2023.; 

a despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 
1502 – segurança Pública; Projeto/atividade: 26/8259 – realização de 
Policiamento ostensivo; elemento de despesa: 33.90.36.15 – aluguel de 
imóvel; Plano interno: 1050008259c.; fonte: 0101 (recurso ordinário); 
locadora: srª. MariNalva Batista de oliveira; cPf: 242.060.911-
53; ordeNador: JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior – cel 
QoPM.*republicado por conter incorreções.

Protocolo: 813533

.

.

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 136/2021–ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Ad-
ministrativo nº 136/2021-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a em-
presa. alcaNce ProJetos e coNstrUÇÕes ltda, cujo objeto consis-
te na “coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria oU arQUitetUra 
esPecialiZada Na elaBoraÇÃo de ProJetos Básicos eXecUtivos 
de PreveNÇÃo e ProteÇÃo de coMBate a iNcÊNdio e eMerGÊNcia 
Para as iNstalaÇÕes QUe coMPÕeM o QUartel do coMaNdo Geral 
da PMPa”;fica acrescido: Plano interno 105ProJeNGH;Belém/Pa, 13 de 
Junho de 2022;JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior – cel QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 813788

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 611/2022-dF-sUP FUNdos; suprido roNi cleiBer 
oliveira alves, teN cel PM, Mf: 58111711, do efetivo do (a) 7º BPM: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: 
r$ 800,00; elemento de despesa: 33.90.30 –aQUisiÇÃo de Material 
de coNsUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 613/2022-dF-sUP FUNdos; suprido ricardo aNdre 
Biloia da silva, cel PM, Mf: 5773750/1, do efetivo do (a) corregedoria-
Geral: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; valor: r$ 800,00; elemento de despesa: 33.90.30 –aQUisiÇÃo de 
Material de coNsUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 614/2022-dF-sUP FUNdos; suprido JosÉ Maria dos 
saNtos coÊlHo JUNior, MaJ PM, Mf: 572306941, do efetivo do (a) HPM: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: 
r$ 800,00; elemento de despesa: 33.90.30 –aQUisiÇÃo de Material 
de coNsUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 615/2022-dF-sUP FUNdos; suprido aleXaNdre 
da silva corrÊa, MaJ PM, Mf 57231725/1, do efetivo do (a) cMv: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: 
r$ 1.000,00; elemento de despesa: 33.90.30 –aQUisiÇÃo de Material 
de coNsUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 616/2022-dF-sUP FUNdos; suprido JosÉ valMir 
cardoso saNtos, teN cel PM, Mf 5808200/1, do efetivo do (a) BPGda: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: 
r$ 2.000,00; elemento de despesa: 33.90.30 –aQUisiÇÃo de Material 
de coNsUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 617/2022-dF-sUP FUNdos; suprido Marcelo Pereira 
de HolaNda, teN cel PM, Mf 57833167/1, do efetivo do (a) 22º BPM: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: 
r$ 800,00; elemento de despesa: 33.90.30 –aQUisiÇÃo de Material 
de coNsUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 618/2022-dF-sUP FUNdos; suprido JoÃo de deUs 
da silva GÊ JÚNior, MaJ PM, Mf: 541945611, do efetivo do (a) BPa: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: 
r$ 1.500,00; elemento de despesa: 33.90.30 –aQUisiÇÃo de Material 
de coNsUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 622/2022-dF-sUP FUNdos; suprido elsoN lUiZ Brito 
da silva, cel PM, Mf 5281075/1, do efetivo do (a) dPcdH: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 1.000,00; 
elemento de despesa: 33.90.30 –aQUisiÇÃo de Material de coNsUMo 
– fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 646/2022-dF-sUP FUNdos; suprido carlos alBerto 
da silva, caP PM, Mf:5667909/1, do efetivo do (a) cPat: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 1.000,00; 
elemento de despesa: 33.90.30 –aQUisiÇÃo de Material de coNsUMo 
– fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 813570

.

.

diÁria
.

Portaria Nº2451/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Nova timboteua-Pa; Período: 14 
a 20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidores: teN PM adam rafael Magalhães carvalho; cPf: 840.187.042-
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91; valor: r$ 1.834,43. sGt PM Mauro antonio da Gama lopes; cPf: 
399.887.592-15; valor: r$ 1.714,44. sGt PM rogério soares Pereira; cPf: 
727.732.192-87; valor: r$ 1.747,83. sGt PM rogerio lopes rodrigues; 
cPf: 771.194.872-72; valor: r$ 1.714,44. cB PM Paulo ricardo da silva 
solon; cPf: 001.308.062-85; valor: r$ 1.645,80. cB PM emerson sidney 
Pinto leão; cPf: 002.353.582-23; valor: r$ 1.645,80. ordeNador: cel 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2477/22/di/dF – objetivo: Participar de instrução No 
curso de força tática - 2022; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 01 a 
02/05/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação; servidores: 
sGt PM fernando furtado tavares; cPf: 658.814.782-15; valor: 
r$ 263,76. sGt PM Gilson de Brito oliveira; cPf: 683.767.312-20; valor: 
r$ 263,76. cB PM John anderson Melo da silva; cPf: 805.925.702-
15; valor: r$ 253,20. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº2478/22/di/dF – objetivo: Participar do i curso 
de operações ambientais; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Maranhão-to; Período: 29/05 a 
03/06/2022; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; 
servidor: sGt PM Benilson raimundo coelho; cPf: 302.819.542-91; 
valor: r$ 2.176,02. sGt PM livan do Nascimento lima; cPf: 252.012.802-
00; valor: r$ 2.176,02. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº2479/22/di/dF – objetivo: Participar do curso sume; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Barcarena-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 03 a 06/05/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação; servidor: cB PM antonio carlos Gomes ferreira; cPf: 
743.765.602-78; valor: r$ 506,40. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2480/22/di/dF – objetivo: Participar do curso avançado 
De Fiscalização De Transporte (Cafit); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: florianópilis-sc; Período: 13 a 
30/06/2022; Quantidade de diárias: 17 diárias de alimentação , 17 diárias de 
pousada e 17 indenizações de transporte; servidor: teN PM diogo costa dos 
santos; cPf: 919.059.312-04; valor: r$ 8.728,48. ordeNador: cel QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2481/22/di/dF – objetivo: Participar do curso de 
instrutor de educação física; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; Período: 
27/05 a 26/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de 
pousada; servidor: teN PM Jéssica Gonçalves cruz; cPf: 001.129.472-
80; valor: r$ 12.871,20. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº2482/22/di/dF – objetivo: Participar i curso de operações 
ambientais (i coPaM); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: terra alta-Pa; Período: 24 a 25/05/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; servidor: teN PM ronaldo 
rabelo rodrigues; cPf: 847.968.552-20; valor: r$ 348,15. ordeNador: cel 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2484/22/di/dF – objetivo: Participar do curso: Nova 
lei de licitações e contratos (Bacen 50723/2021); fUNdaMeNto leGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Brasília-df; 
Período: 08 a 11/06/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação; 03 
de pousada e 4 indenizações; servidor: sd PM thiago cardoso Miranda; 
cPf: 005.142.272-73; valor: r$ 1.593,12. ordeNador: cel QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2485/22/di/dF – objetivo: Participar do curso: 
“elaboração de Projetos” (Bacen 50723/2021); fUNdaMeNto leGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Brasília-df; 
Período: 08 a 11/06/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação; 
03 de pousada e 4 indenizações; servidor: MaJ PM faustino José alves 
da silva; cPf: 649.115.942-68; valor: r$ 2.085,43. ordeNador: cel 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2486/22/di/dF – objetivo: Participar do curso: “a Nova 
lei de licitações e contratos”(BaceN 50723/2021); fUNdaMeNto leGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Brasília-df; 
Período: 08 a 11/06/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação; 03 
de pousada e 4 indenizações; servidor: MaJ PM izabel cristina cardoso 
costa Monteiro; cPf: 622.662.412-49; valor: r$ 2.085,43. ordeNador: 
cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2487/22/di/dF – objetivo: Ministrar instrução em 
curso especial de força tática 2022; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 
16 a 20/04/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação ; servidores: 
MaJ PM Maxwell Matos de sousa; cPf: 893.291.122-34; valor: r$ 791,30. 
cB PM davisson Henrique ramos Batista; cPf: 980.981.522-00; valor: 
r$ 633,00. cB PM Joe Makalister sousa dos santos; cPf: 889.362.442-72; 
valor: r$ 633,00. cB PM João Paulo de castro valente; cPf: 000.492.942-
02; valor: r$ 633,00; ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº 2488/22/di/dF – objetivo: Participar do curso de 
altos estudos de Política e estratégia - caePe; fUNdaMeNto leGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-
rJ; Período: 14/06 a 14/07/2022; Quantidade de diárias: 30 diárias de 
alimentação e 30 diárias de Pousada; servidor: cel PM carlos dória 
santos; cPf: 509.058.992-53; valor: r$ 14.981,40.;ordeNador: cel 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2490/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: salvaterra-
Pa; destino: santo antônio do tauá-Pa; Período: 23 a 25/05/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidor: 
sGt PM silvio Gomes Barbosa; cPf: 731.040.352-53; valor: r$ 348,16. 
ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2491/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-
Pa; destino: aparecida de Goiania-Go; Período: 04 a 08/07/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
MaJ PM edvaldo rodrigues de Medeiros; cPf: 635.761.552-87; valor: 
r$ 2.496,90. cB PM carlos Henrique ribeiro soares; cPf: 928.950.501-
04; valor: r$ 1.793,60. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº2492/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Muaná-
Pa; destino: cachoeira do arari-Pa; Período: 15 a 17/06/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidores: 
MaJ PM Kojak antonio da silva santos; cPf: 591.825.712-87; valor: 
r$ 633,04. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº2493/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 13 a 16/05/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; servidores: teN cel PM Marcio cunha 
Gomes; cPf: 252.186.382-34; valor: r$ 949,56. MaJ PM anderson Mangas 
da silva; cPf: 671.014.452-68; valor: r$ 949,56. cB PM anderson Marcio 
Monteiro Melo; cPf: 791.182.402-91; valor: r$ 759,60. ordeNador: cel 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2494/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 01 a 06/05/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: teN cel PM 
Herick Wendell antonio José Gomes; cPf: 578.669.882-34; valor: 
r$ 1.582,60. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº2495/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: salvaterra-
Pa; destino: santo antônio do tauá-Pa; Período: 23 a 25/05/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidores: 
sGt PM douglas oliveira da silva; cPf: 452.119.812-00; valor: 
r$ 348,16. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº2496/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: alenquer-Pa; 
destino: santarém-Pa; Período: 29 a 31/05/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; servidores: teN PM frank Jonathas 
dos santos; cPf: 755.866.732-15; valor: r$ 564,44. ordeNador: cel 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2497/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 09 a 11/06/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; servidores: MaJ PM Érica amanda 
da silva Batista; cPf: 865.534.882-15; valor: r$ 791,30. cB PM Bruno 
souza fahd; cPf: 981.505.882-72; valor: r$ 633,00.ordeNador: cel 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2498/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: vigia-Pa; Período: 28/05/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação ; servidores: sGt PM alan ricardo espirito santo da 
rocha; cPf: 266.266.322-72; valor: r$ 87,04. cB PM Genilson arnaud 
da silva; cPf: 690.039.202-49; valor: r$ 85,72.ordeNador: cel QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2499/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 31/05/2022; Quantidade de diárias: 01 
diarías de alimentação; servidores: teN cel PM ricardo de arimatéia de 
Melo santos; cPf: 430.431.862-49; valor: r$ 158,26. cB PM diego Jorge 
Barata Barros; cPf: 000.391.162-47; valor: r$126,60.ordeNador: cel 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2500/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 01/06/2022; Quantidade de diárias: 
02 diarías de alimentação e 02 diarías de pousada; servidores: teN 
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cel PM ricardo de arimatéia de Melo santos; cPf: 430.431.862-49; 
valor: r$ 633,04. cB PM diego Jorge Barata Barros; cPf: 000.391.162-
47; valor: r$ 506,40.ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
 Portaria Nº2501/22/di/dF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marabá-Pa; destino: tucuruí-Pa; Período: 03 a 07/05/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servidores: teN PM 
Weslen sobreira santos; cPf: 760.750.013-87; valor: r$ 1.128,88. sd PM 
ronny da conceição costa; cPf: 005.737.742-18; valor: r$ 1.012,80. 
ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
 Portaria Nº2502/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 01/05/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; servidores: sGt PM Micheline carvalho de andrade 
Miranda; cPf: 397.069.822-72; valor: r$ 87,04. sGt PM luiz otavio 
almeida Pires; cPf: 380.013.652-04; valor: r$ 87,04. ordeNador: cel 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2503/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 08/05/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; servidores: sGt PM Micheline carvalho de andrade; 
cPf: 397.069.822-72; valor: r$ 87,04. sGt PM Miguel lago rodrigues; 
cPf: 378.573.042-04; valor: r$ 87,04. cB PM Wilson Jesus coelho da 
almeida; cPf: 872.382.412-34; valor: r$ 85,72; ordeNador: cel 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2504/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 15/05/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; servidores: sUB teN PM antonio amadeu Monteiro da 
silva; cPf: 264.473.982-91; valor: r$ 87,04. cB PM Bruno de almeida 
farias; cPf: 694.187.132-68; valor: r$ 85,72. ordeNador: cel QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2505/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Mosqueiro-Pa; Período: 20/05 a 01/06/2022; Quantidade de diárias: 
12 de alimentação e 12 de pousada; servidor: sGt PM emerson ricardo 
alves da silva; cPf: 410.638.722-00; valor: r$ 2.088,96. ordeNador: cel 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2506/22/di/dF – objetivo: ações de Polícia Judiciária 
Militar; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
salvaterra-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 12 a 14/06/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; servidores: ten cel PM 
luiz augusto Moraes lobato; cPf: 271.289.462-68; valor: r$ 791,30. 
teN PM tercísio carlos silva Neves; cPf: 488.779.132-15; valor: 
r$ 705,55. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
 Portaria Nº2507/22/di/dF – objetivo: ações de Polícia Judiciária 
Militar; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Breves-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 16 a 19/05/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; servidores: teN PM Jean 
costa da costa; cPf: 746.060.342-20; valor: r$ 705,55. sGt PM renato 
farias oeiras; cPf: 686.142.252-53; valor: r$ 659,40. ordeNador: cel 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
 Portaria Nº2508/22/di/dF – objetivo: ações de Polícia Judiciária 
Militar; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 01 a 02/06/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; servidores: MaJ PM 
Jaime Henrique da silva Brito; cPf: 581.347.512-53; valor: r$ 316,52. 
sd PM lorena ribeiro de abreu tavares; cPf: 998.123.632-20; valor: 
r$ 253,20. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
 Portaria Nº2509/22/di/dF – objetivo: ações de Polícia Judiciária Militar; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-
Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 03 a 09/05/2022; Quantidade de diárias: 06 
de alimentação e 06 de pousada; servidores: cel PM Benedito tobias sabbá 
correa; cPf: 353.373.462-53; valor: r$ 1.899,12. sGt PM daniel carvalho de 
figueiredo; cPf: 897.157.132-20; valor: r$ 1.582,56. ordeNador: cel QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
 Portaria Nº2511/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidor: sd PM antonio sergio da silva Pinheiro; cPf: 010.504.572-
18; valor: r$ 857,20. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº2512/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidores: teN PM delson teixeira ferreira; cPf: 808.004.832-00; valor: 

r$ 1.411,10. sGt PM Giancarlo Mangabeira frazão; cPf: 587.513.862-
91; valor: r$ 1.318,80. sd PM cherleno cristo rosa; cPf: 916.489.552-
15; valor: r$ 1.266,00. sd PM Magno santa Brigida sampaio; cPf: 
008.121.662-99; valor: r$1.266,00. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2513/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
teN PM William raphael da silva Balbino rodrigues; cPf: 083.906.104-85; 
valor: r$ 1.411,10. sGt PM renil de araujo ferreira; cPf: 586.468.332-
91; valor: r$ 1.318,80. cB PM elielma lima Pereira; cPf: 010.546.722-
70; valor: r$ 1.266,00. cB PM amanda sâmela da silva Gonçalves 
alencar; cPf: 985.257.602-00; valor: r$ 1.266,00. cB PM Neyla freitas 
dos santos; cPf: 817.759.462-15; valor: r$ 1.266,00. sd PM eduardo de 
almeida e silva; cPf: 942.446.502-53; valor: r$1.266,00. ordeNador: 
cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2514/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
sGt PM José ronaldo siqueira ribeiro; cPf: 409.998.232-72; valor: 
r$ 870,40. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº2515/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidores: cB PM Jaciara de andrade Gusmão; cPf: 007.867.002-03; 
valor: r$ 1.266,00. cB PM otavio Miranda romeiro; cPf: 949.849.302-
25; 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 Nº2516/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
sGt PM José eurico siqueira da silva; cPf: 779.375.542-15; valor: 
r$ 1.318,80. cB PM Mauricio Gomes da rocha; cPf: 006.064.082-
07; valor: r$ 1.266,00. sd PM Marcos Paulo vieira de souza; cPf: 
936.089.342-00; valor: r$ 1.266,00. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2517/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: capanema-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
sGt PM eliane do socorro da silva rodrigues; cPf: 738.504.462-04; valor: 
r$ 1.318,80. sGt PM augusto Muller costa Penha; cPf: 883.534.862-
53; valor: r$ 1.318,80. cB PM Bruno oigres domingos oliveira; cPf: 
966.173.302-34; valor: r$ 1.266,00. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2518/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: 
sGt PM alexandre acácio Gomes franco; cPf: 661.178.012-20; valor: 
r$ 1.318,80. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº2519/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidor: cB PM Wellington Bruno Nascimento Brandao; cPf: 901.546.732-
34; valor: r$ 857,20. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº2520/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
corpus christi 2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 15 a 20/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
sGt PM sandro Marcelo alcantara Pompeu; cPf: 439.849.752-87; valor: 
r$ 870,40. cB PM amanda lopes Mota; cPf: 808.680.882-34; valor: 
r$ 857,20. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº2521/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi 2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 15 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidor: sGt PM luís carlos da costa Borcém; cPf: 375.579.982-00 
; valor: r$ 1.318,80. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 813712
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eXtrato da Portaria N°111/iN/coNtrato, 
de 13 de JUNHo 2022

exercício: 2022
Processo nº: 2021/1237168
contrato n°: 081/2022
fiscal do contrato: 3° sGt BM rodriGo da silva vascoNcelos, 
Mf: 57173865-1
fiscal suplente do contrato: cB BM GilsoN ferreira MartiNs, Mf: 57218368 
objeto: a aquisição de Materiais de Proteção individual (apito) para atender as 
necessidades das unidades do cBMPa no que se refere às atividades de prevenção 
balneária para o ano de 2022.
valor: r$ 99.990,00 (noventa e nove mil, novecentos e noventa reais) 
vigência: esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: UltraMar iMPortaÇÃo ltda
cNPJ: 81.571.010/0001-89
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cel QoBM.

Protocolo: 813825
eXtrato da Portaria N°110/iN/coNtrato, 

de 13 de JUNHo 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2021/1237168
contrato n°: 080/2022
fiscal do contrato: 1° teN QoaBM JoelMir NUNes de castro, 
Mf: 5826748-1
fiscal suplente do contrato: cB BM cristileNe de Paiva costa, 
Mf: 57217758-1
objeto: a a aquisição de Materiais de Proteção individual 
(protetor labial e saco estanque impermeável) e logístico (capa 
impermeável para Ht e maca) para atender as necessidades das 
unidades do cBMPa no que se refere às atividades de prevenção 
balneária para o ano de 2022.
valor: r$ 218.478,00 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e setenta e 
oito reais)
vigência: esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: licitaPreMiUM serviÇos e coMercio ltda 
cNPJ: 07.147.983/0001-32
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cel QoBM.

Protocolo: 813823
eXtrato da Portaria N°106/iN/coNtrato, 

de 13 de JUNHo 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2021/1237168
contrato n°: 076/2022
fiscal do contrato: 3° sGt BM rodriGo da silva vascoNcelos, 
Mf: 57173865-1
fiscal suplente do contrato: cB BM GilsoN ferreira MartiNs, 
Mf: 57218368
objeto: a aquisição de Materiais logísticos (garrafão de 5l e 12l, caixa 
térmica 70l) para atender  as  necessidades  das unidades  do  cBMPa  no  
que  se refere  às  atividades  de prevenção balneária para o ano de 2022.
valor: r$ 38.799,00 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais) 
vigência: esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: coNtaiNer coMercio e servicos ltda
cNPJ: 41.243.002/0001-99.
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cel QoBM.

Protocolo: 813811
eXtrato da Portaria N°107/iN/coNtrato, 

de 13 de JUNHo 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2021/1237168
contrato n°: 077/2022
fiscal  do  contrato: 1°  teN  QoaBM  JoelMir  NUNes   de   castro, 
Mf: 5826748-1
fiscal suplente do contrato: cB BM cristileNe de Paiva costa, 
Mf: 57217758-1
objeto: a aquisição de Materiais logísticos
(tenda para serviço de praia, e lona para tenda de   praia)   para   atender   
as   necessidades   das   unidades   do   cBMPa no   que   se   refere às 
atividades de prevenção balneária para o ano de 2022.
valor: r$ 96.000,00 (noventa e seis mil)
vigência: esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência 
até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver. 
contratada: visUal iNdUstria e coMercio de loNas ltda.
cNPJ: 05.626.958/0001-06
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cel QoBM.

Protocolo: 813817

eXtrato da Portaria N°108/iN/coNtrato, 
de 13 de JUNHo 2022

exercício: 2022
Processo nº: 2021/1237168
contrato n°: 078/2022
fiscal do contrato: 3° sGt BM rodriGo da silva vascoNcelos , 
Mf: 57173865-1
fiscal   suplente   do   contrato:   cB   BM   GilsoN   ferreira   MartiNs, 
Mf: 57218368
objeto: a aquisição de Materiais logísticos (ombrelone, e base para om-
brelone) para atender as necessidades das unidades do cBMPa no que se 
refere às atividades de prevenção balneária para o ano de 2022.
valor: r$ 163.480,00 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais) 
vigência: esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: BelPara coMercial ltda.
cNPJ: 05.903.157/0001-40
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cel QoBM.

Protocolo: 813818
eXtrato da Portaria N°109/iN/coNtrato, 

de 13 de JUNHo 2022
 
exercício: 2022
Processo nº: 2021/1237168
contrato n°: 079/2022
fiscal do contrato: 1° teN QoaBM JoelMir NUNes de castro, 
Mf: 5826748-1
fiscal suplente do contrato: cB BM cristileNe de Paiva costa, 
Mf: 57217758-1
objeto: a aquisição de Materiais de Proteção individual (protetor solar 
corpo e rosto) para atender as necessidades das unidades do cBMPa no 
que se refere às atividades de prevenção balneária para o ano de 2022, 
valor: r$ 98.640,00(noventa e oito mil, seiscentos e quarenta reais) 
vigência: esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver. 
contratada: esfiGMed coMercial HosPitalar ltda
cNPJ: 27.455.068/0001-11
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cel QoBM.

Protocolo: 813819
eXtrato da Portaria N°112/iN/coNtrato, 

de 13 de JUNHo 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2021/1237168
contrato n°: 082/2022
fiscal do contrato: 3° sGt BM rodriGo da silva vascoNcelos, 
Mf: 57173865-1
fiscal   suplente   do   contrato:   cB   BM   GilsoN   ferreira   MartiNs,  
Mf: 57218368
objeto: a aquisição de Materiais de Proteção individual (protetor labial – 
cota Me/ePP) para atender as necessidades das unidades do cBMPa no que 
se refere às atividades de prevenção balneária para o ano de 2022.
valor: r$ 8.340,00 (oito mil, trezentos e quarenta reais)
vigência: esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: sUcesso coMÉrcio e serviÇos ltda
cNPJ: 44.417.768/0001-30
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cel QoBM.

Protocolo: 813831
eXtrato da Portaria N°113/iN/coNtrato, 

de 13 de JUNHo 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2021/1237168
contrato n°: 083/2022
fiscal   do   contrato: 1°   teN   Qoa  BM   JoelMir   NUNes   de   castro,
Mf: 5826748-1
fiscal suplente do contrato: cB BM cris tileNe de Paiva costa, Mf: 
57217758-1
objeto: a aquisição de Materiais de Proteção individual (Óculos de prote-
ção solar óptico) para atender as necessidades das unida des do cBMPa 
no que se refere às atividades de prevenção balneária para o ano de 2022.
valor: r$ r$ 347.100,00 (trezentos e quarenta e sete mil, cem reais). 
vigência: esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver. 
contratada: Jr- adaM   ver   iNdUstria    e     coMercio    de     ProdUtos    oticos    s/a 
cNPJ: 02.745.351/0003-19
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cel QoBM.

Protocolo: 813846

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº: 079/2022
eXercÍcio: 2022
objeto: aquisição de Materiais de Proteção individual (protetor solar corpo 
e rosto) para atender as necessidades das unidades do cBMPa no que se 
refere às atividades de prevenção balneária para o ano de 2022.
origem: PreGÃo eletrÔNico n° 002/2022 - cBMPa e Processo eletrônico 
2021/1237168.
data da assinatura: 13/06/2022
Unidade Gestora: 310101
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fonte de recurso: 0101000000 – tesouro ordinário
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007563e
Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 – tesouro vinculado
funcional Programática: 06.182.1502.7701 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007701c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007701e
valor Global: r$ 98.640,00(noventa e oito mil, seiscentos e quarenta reais).
vigência: 13/06/2022 até 13/06/2023
contratada: esfiGMed coMercial HosPitalar ltda
cNPJ: 27.455.068/0001-11
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza - cel QoBM

Protocolo: 813753
eXtrato do coNtrato Nº: 080/2022

eXercÍcio: 2022
objeto: aquisição de Materiais de Proteção individual (protetor labial e 
saco estanque impermeável) e logístico (capa impermeável para Ht e 
maca) para atender as necessidades das unidades do cBMPa no que se 
refere às atividades de prevenção balneária para o ano de 2022.
origem: PreGÃo eletrÔNico n° 002/2022 - cBMPa e Processo eletrônico 
2021/1237168.
data da assinatura: 13/06/2022
Unidade Gestora: 310101
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro ordinário
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007563e
Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 – tesouro vinculado
funcional Programática: 06.182.1502.7701 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007701c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007701e
valor Global: r$ 218.478,00 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e se-
tenta e oito reais).
vigência: 13/06/2022 até 13/06/2023
contratada: licitaPreMiUM serviÇos e coMercio ltda
cNPJ: 07.147.983/0001-32
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza - cel QoBM

Protocolo: 813756
eXtrato do coNtrato Nº: 081/2022

eXercÍcio: 2022
objeto: aquisição de Materiais de Proteção individual (apito) para atender 
as necessidades das unidades do cBMPa no que se refere às atividades de 
prevenção balneária para o ano de 2022.
origem: PreGÃo eletrÔNico n° 002/2022 - cBMPa e Processo eletrônico 
2021/1237168.
data da assinatura: 13/06/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro ordinário
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007563e
Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 – tesouro vinculado
funcional Programática: 06.182.1502.7701 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007701c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007701e
valor Global: r$ 99.990,00 (noventa e nove mil e novecentos e noventa 
reais).
vigência: 13/06/2022 até 13/06/2023.
contratada: UltraMar iMPortaÇÃo ltda
cNPJ: 81.571.010/0001-89
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza - cel QoBM

Protocolo: 813760
eXtrato do coNtrato Nº: 077/2022

eXercÍcio: 2022
objeto: aquisição de Materiais logísticos (tenda para serviço de praia, e 
lona para tenda de praia) para atender as necessidades das unidades do 
cBMPa no que se refere às atividades de prevenção balneária para o ano 
de 2022.
origem: PreGÃo eletrÔNico n° 002/2022 - cBMPa e Processo eletrônico 
2021/1237168.

data da assinatura: 13/06/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro ordinário
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007563e
Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 – tesouro vinculado
funcional Programática: 06.182.1502.7701 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007701c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007701e
valor Global: r$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
vigência: 13/06/2022 até 13/06/2023
contratada: visUal iNdUstria e coMercio de loNas ltda
cNPJ: 05.626.958/0001-06
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza - cel QoBM

Protocolo: 813746
eXtrato do coNtrato Nº: 078/2022

eXercÍcio: 2022
objeto: aquisição de Materiais logísticos (ombrelone, e base para ombrelo-
ne) para atender as necessidades das unidades do cBMPa no que se refere 
às atividades de prevenção balneária para o ano de 2022.
origem: PreGÃo eletrÔNico n° 002/2022 - cBMPa e Processo eletrônico 
2021/1237168.
data da assinatura: 13/06/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro ordinário
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007563e
Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 – tesouro vinculado
funcional Programática: 06.182.1502.7701 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007701c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007701e
valor Global: r163.480,00 (cento e sessenta e três mil e quatrocentos e 
oitenta reais).
vigência: 13/06/2022 até 13/06/2023
contratada: BelPara coMercial ltda
cNPJ: 05.903.157/0001-40
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza - cel QoBM

Protocolo: 813750
eXtrato do coNtrato Nº: 082/2022

eXercÍcio: 2022
objeto: aquisição de Materiais de Proteção individual (protetor labial – 
cota Me/ePP) para atender as necessidades das unidades do cBMPa no 
que se refere às atividades de prevenção balneária para o ano de 2022.
origem: PreGÃo eletrÔNico n° 002/2022 - cBMPa e Processo eletrônico 
2021/1237168.
data da assinatura: 13/06/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro ordinário
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007563e
Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 – tesouro vinculado
funcional Programática: 06.182.1502.7701 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007701c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007701e
valor Global: r$ 8.340,00 (oito mil e trezentos e quarenta reais).
vigência: 13/06/2022 até 13/06/2023
contratada: sUcesso coMÉrcio e serviÇos ltda
cNPJ: 44.417.768/0001-30
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza - cel QoBM

Protocolo: 813762
eXtrato do coNtrato Nº: 076/2022

eXercÍcio: 2022
objeto: Materiais logísticos (garrafão de 5l e 12l, caixa térmica 70l) para 
atender as necessidades das unidades do cBMPa no que se refere às ativi-
dades de prevenção balneária para o ano de 2022.
origem: PreGÃo eletrÔNico n° 002/2022 - cBMPa e Processo eletrônico 
2021/1237168.
data da assinatura: 13/06/2022
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Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro ordinário
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007563e
Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 – tesouro vinculado
funcional Programática: 06.182.1502.7701 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007701c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007701e
valor Global: 38.799,00 (trinta e oito mil e setecentos e noventa e nove 
reais).
vigência: 13/06/2022 até 13/06/2023
contratada: coNtaiNer coMercio e servicos ltda
cNPJ: 41.243.002/0001-99
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza - cel QoBM

Protocolo: 813728
eXtrato do coNtrato Nº: 083/2022

eXercÍcio: 2022
objeto: aquisição de Materiais de Proteção individual (Óculos de proteção 
solar óptico) para atender as necessidades das unidades do cBMPa no que 
se refere às atividades de prevenção balneária para o ano de 2022.
origem: PreGÃo eletrÔNico n° 002/2022 - cBMPa e Processo eletrônico 
2021/1237168.
data da assinatura: 13/06/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro ordinário
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007563e
Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 – tesouro vinculado
funcional Programática: 06.182.1502.7701 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007701c
elemento de despesa: 449052 – equipamentos e material permanente.
Plano interno: 1050007701e
valor Global: r$ 347.100,00 (trezentos e quarenta e sete mil, cem reais).
vigência: 13/06/2022 até 13/06/2023
contratada: adaMver iNdUstria e coMercio de ProdUtos oticos 
s/a
cNPJ: 02.745.351/0003-19
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza - cel QoBM

Protocolo: 813780

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 31/2022-acadePoL
MaritUBa-Pa, sÁBado, 11 de JUNHo de 2022.

a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadePol, ferNaNda 
MaUÉs de soUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNsideraNdo o concurso Público c-207/2020-sePlad/PcPa, edital nº 
01/2020-sePlad/PcPa, de 12.11.2020, publicado no doe nº 34.405, de 
13.11.2020, para provimento de cargos de nível superior das carreiras 
policiais de investigador de Polícia civil – iPc, de escrivão de Polícia civil – 
ePc e Papiloscopista de Polícia civil – PPc, ainda, o que dispõe o regimento 
interno da academia de Polícia civil do estado do Pará – acadePol;
coNsideraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela se-
gunda etapa do certame, com a realização do curso de formação de Po-
licial Civil, de caráter classificatório e eliminatório, respaldado no Projeto 
Pedagógico do curso, que tem por fundamento as normas editalícias e 
regimento interno da acadePol, aprovado pela resolução nº 413/2022, 
de 15.12.2021, do conselho superior do instituto de ensino de segurança 
do Pará – coNsUP/iesP, publicada no doe nº 34.804, de 21.12.2021;
coNsideraNdo a Portaria Nº 19/2022-acadePol, de 09.03.2022, 
publicada no doe nº 34.887, de 10.03.2022, que instituiu o cUrso de 
forMaÇÃo de Policial civil – categorias: investigador de Polícia civil 
– iPc, escrivão de Polícia civil – ePc, Papiloscopista de Polícia civil – PPc 
/ 2022, segunda etapa do concurso Público c-207/2020-sePlad-PcPa, 
iniciado em 21.03.2022;
coNsideraNdo que 08 (oito) alunos/candidatos iPc, 01 (um) aluno/can-
didato ePc e 01 (um) aluno/candidato PPc, abaixo nominados, solicitaram 

desistência do curso de formação, por motivos descritos nos quadros abaixo, 
protocolados à direção da academia de Polícia civil do Pará - acadePol;
coNsideraNdo os termos do item 18.3 do edital nº 01/2020-sePlad/
PcPa, que versa sobre a renúncia, tácita ou expressa, para o curso de 
formação, que corresponderá automaticamente à eliminação do certame;
coNsideraNdo o disposto no artigo 83, inciso iv, §3º, do regimento 
interno da acadePol, que trata do desligamento do curso de formação 
de Policial Civil, requerido pelo aluno, com publicação no Diário Oficial do 
estado, mediante portaria desta acadePol.
resolve:
i – desliGa e eliMiNar os 10 (dez) alunos/candidatos, descriminados 
abaixo por categoria, do cUrso de forMaÇÃo de Policial civil – ca-
tegorias: investigador de Polícia civil – iPc, escrivão de Polícia civil – ePc, 
Papiloscopista de Polícia civil – PPc / 2022, segunda etapa do concurso 
Público c-207/2020-sePlad-PcPa, com fundamento no item 18.3 do edi-
tal nº 01/2020-sePlad/PcPa, bem como, no artigo 83, inciso iv, §3º, do 
regimento interno da acadePol.
a. cateGoria: iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

Nº NoMe tUrMa docUMeNto/MotiVo data

1.  tHalissoN costa de soUZa iPc 06 requerimento
Motivos pessoais e familiares 24.03.2022

1.  aNdrÉ safar cardiNalli dos saNtos iPc 14 requerimento
Motivos pessoais 28.03.2022

1.  allissoN cardoso ferreira iPc 12 requerimento
aprovado em outro certame 05.04.2022

1.  raYrisoN filiPe alves MartiNs iPc 15 requerimento
aprovado em outro certame 05.04.2022

1.  rodriGo de Mello toscaNo iPc 07 requerimento
aprovado em outro certame 11.04.2022

1.  roMUlo de carvalHo MoUrÃo iPc 05 e-mail
aprovado em outro certame 16.04.2022

1.  GiUliUs JosÉ estefaNo
cavalcaNte de oliveira iPc 13 requerimento

aprovado em outro certame 11.05.2022

1.  MaYcoN PatricK dias iPc 04 requerimento
aprovada em outro certame. 30.05.2022

b. cateGoria: escriVÃo de PoLÍcia ciViL

Nº NoMe tUrMa docUMeNto/MotiVo data

1.  aUGUsto sávio silva Britto ePc 06 requerimento
aprovado em outro certame 11.04.2022

c. cateGoria: PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL

Nº NoMe tUrMa docUMeNto/MotiVo data

1.  caio lUcas Moreira PPc 02 requerimento
aprovado em outro certame 03.06.2022

II. ENCAMINHAR a presente Portaria à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da 
instituição.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
delegada ferNaNda MaUÉs de soUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadePol/ PcPa
PolÍcia civil do estado do Pará

Protocolo: 813557
Portaria Nº 32/2022-acadePoL

MaritUBa-Pa, sÁBado, 11 de JUNHo de 2022.
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadePol, ferNaNda 
MaUÉs de soUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNsideraNdo o concurso Público c-207/2020-sePlad/PcPa, edital nº 
01/2020-sePlad/PcPa, de 12.11.2020, publicado no doe nº 34.405, de 
13.11.2020, para provimento de cargos de nível superior das carreiras 
policiais de investigador de Polícia civil – iPc, de escrivão de Polícia civil – 
ePc e Papiloscopista de Polícia civil – PPc, ainda, o que dispõe o regimento 
interno da academia de Polícia civil do estado do Pará – acadePol;
coNsideraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela se-
gunda etapa do certame, com a realização do curso de formação de Po-
licial Civil, de caráter classificatório e eliminatório, respaldado no Projeto 
Pedagógico do curso, que tem por fundamento as normas editalícias e 
regimento interno da acadePol, aprovado pela resolução nº 413/2022, 
de 15.12.2021, do conselho superior do instituto de ensino de segurança 
do Pará – coNsUP/iesP, publicada no doe nº 34.804, de 21.12.2021;
coNsideraNdo a Portaria Nº 19/2022-acadePol, de 09.03.2022, 
publicada no doe nº 34.887, de 10.03.2022, que instituiu o cUrso de 
forMaÇÃo de Policial civil – categorias: investigador de Polícia civil 
– iPc, escrivão de Polícia civil – ePc, Papiloscopista de Polícia civil – 
PPc/2022, segunda etapa do concurso Público c-207/2020-sePlad-PcPa, 
iniciado em 21.03.2022;
coNsideraNdo que 01 (um) aluno/candidato iPc e 04 (quatro) alunos/
candidatos ePc, abaixo nominados, efetuaram matrícula no curso de for-
mação de Policial civil, com a mesma homologada mediante edital nº 
49/2022-sePlad/PcPa, publicado no doe nº 34.897, de 18.03.2022, con-
tudo o aluno/candidato iPc nunca compareceu ao curso de formação, e os 
alunos/candidatos ePc iniciaram e posteriormente deixaram de compare-
cer, sem apresentar qualquer justificativa a esta Academia de Polícia Civil;
coNsideraNdo os termos do item 18.3 do edital nº 01/2020-sePlad/
PcPa, que versa sobre a renúncia, tácita ou expressa, para o curso de 
formação, que corresponderá automaticamente na eliminação do certame;
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coNsideraNdo o disposto no artigo 82, inciso i, parágrafo único, do re-
gimento interno da acadePol, que trata da reprovação no curso de for-
mação de Policial civil, quando o aluno não obtiver a frequência mínima de 
75% (setenta e cinco por cento) por disciplina, com publicação no diário 
Oficial do Estado, mediante portaria desta ACADEPOL.
resolve:
i – reProvar e eliMiNar os 05 (cinco) alunos/candidatos, descriminados 
abaixo por categoria, do cUrso de forMaÇÃo de Policial civil – ca-
tegorias: investigador de Polícia civil – iPc, escrivão de Polícia civil – ePc, 
Papiloscopista de Polícia civil – PPc / 2022, segunda etapa do concurso 
Público c-207/2020-sePlad-PcPa, com fundamento no item 18.3 do edi-
tal nº 01/2020-sePlad/PcPa, bem como, no artigo 82, inciso i, parágrafo 
único, do regimento interno da acadePol.
a. cateGoria: iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

Nº NoMe tUrMa MotiVo data
1. aUGUsto rodriGo viNHote do NasciMeNto iPc 14 Nunca compareceu 21.03.2022

b. cateGoria: escriVÃo de PoLÍcia ciViL

Nº NoMe tUrMa MotiVo data
1. BlUMa BarBalHo Moreira ePc 03 Não apresentou a partir de 04.04.2022
2. MicHele seaBra silva ePc 07 Não apresentou a partir de 15.04.2022
3. larissa Medeiros oliveira ePc 04 Não apresentou a partir de 05.05.2022
4. Helio leMos JUNior ePc 04 Não apresentou a partir de 05.05.2022

II. ENCAMINHAR a presente Portaria à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da 
instituição.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
delegada ferNaNda MaUÉs de soUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadePol/ PcPa
PolÍcia civil do estado do Pará

Protocolo: 813561
Portaria Nº 28/2022-acadePoL

MaritUBa-Pa, seXta-Feira, 10 de JUNHo de 2022.
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadePol, ferNaNda 
MaUÉs de soUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNsideraNdo o concurso Público c-206/2020-sePlad/PcPa, edital nº 
01/2020-sePlad/PcPa, de 12.11.2020, publicado no doe nº 34.405, de 
13.11.2020, para provimento de cargos de nível superior da carreira po-
licial de delegado de Polícia civil – dPc, ainda, o que dispõe o regimento 
interno da academia de Polícia civil do estado do Pará – acadePol;
coNsideraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela se-
gunda etapa do certame, com a realização do curso de formação de Po-
licial Civil, de caráter classificatório e eliminatório, respaldado no Projeto 
Pedagógico do curso, que tem por fundamento as normas editalícias e 
regimento interno da acadePol, aprovado pela resolução nº 412/2022, 
de 15.12.2021, do conselho superior do instituto de ensino de segurança 
do Pará – coNsUP/iesP, publicada no doe nº 34.804, de 21.12.2021;
coNsideraNdo a Portaria Nº 18/2022-acadePol, de 09.03.2022, 
publicada no doe nº 34.887, de 10.03.2022, que instituiu o cUrso de 
forMaÇÃo de Policial civil – categoria: delegado de Polícia civil - 
dPc/2022, segunda etapa do concurso Público c-206/2020-sePlad-
PcPa, iniciado em 21.03.2022;
coNsideraNdo que 10 (dez) alunos/candidatos, abaixo nominados, soli-
citaram desistência do curso de formação, por motivos descritos no qua-
dro abaixo, protocolado à direção da academia de Polícia civil do Pará 
- acadePol;
coNsideraNdo os termos do item 18.3 do edital nº 01/2020-sePlad/
PcPa, que versa sobre a renúncia, tácita ou expressa, para o curso de 
formação, que corresponderá automaticamente na eliminação do certame;
coNsideraNdo o disposto no artigo 83, inciso iv, §3º, do regimento 
interno da acadePol, que trata do desligamento do curso de formação 
de Policial Civil, requerido pelo aluno, com publicação no Diário Oficial do 
estado, mediante portaria desta acadePol.
resolve:
i – desliGa e eliMiNar os 10 (dez) alunos/candidatos, abaixo, do cUr-
so de forMaÇÃo de Policial civil – categoria: delegado de Polícia civil 
- dPc/2022, segunda etapa do concurso Público c-206/2020-sePlad-Pc-
Pa, com fundamento no item 18.3 do edital nº 01/2020-sePlad/PcPa, bem 
como, no artigo 83, inciso iv, §3º, do regimento interno da acadePol.
 

Nº NoMe tUrMa docUMeNto/MotiVo data

1.  MatHeUs alves vital dPc 07 e-mail
aprovado em outro certame. 22.03.2022

1.  MatHeUs soUZa oliveira de PalMa dPc 06 e-mail
aprovado em outro certame. 22.03.2022

1.  MateUs rocHa rodriGUes alves dPc 03 e-mail
Não apresentou. 23.03.2022

1.  rafaela Brito saYÃo loBato dPc 02 e-mail
Motivos particulares. 23.03.2022

1.  aUreliaNo da silva PiNHeiro dPc 02 requerimento
Motivos familiares. 12.04.2022

1.  JoÃo GaBriel liMa PortUGal dPc 07 requerimento
aprovado em outro certame. 10.05.2022

1.  lUcas aNdrade de oliveira dPc 04 e-mail
aprovado em outro certame. 12.05.2022

1.  tiaGo rUiZ Grisi dPc 04 requerimento
aprovado em outro certame. 13.05.2022

1.  isaBella tUrl freire dPc 05 requerimento
aprovada em outro certame. 18.05.2022

1.  JosÉ Medeiros de carvalHo Neto dPc 06 requerimento
aprovado em outro certame. 04.06.2022

II. ENCAMINHAR a presente Portaria à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da 
instituição.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
delegada ferNaNda MaUÉs de soUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadePol/ PcPa
PolÍcia civil do estado do Pará

Protocolo: 813546
Portaria Nº 29/2022-acadePoL

MaritUBa-Pa, seXta-Feira, 10 de JUNHo de 2022.
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadePol, ferNaNda 
MaUÉs de soUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNsideraNdo o concurso Público c-206/2020-sePlad/PcPa, edital nº 
01/2020-sePlad/PcPa, de 12.11.2020, publicado no doe nº 34.405, de 
13.11.2020, para provimento de cargos de nível superior da carreira po-
licial de delegado de Polícia civil – dPc, ainda, o que dispõe o regimento 
interno da academia de Polícia civil do estado do Pará – acadePol;
coNsideraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela se-
gunda etapa do certame, com a realização do curso de formação de Po-
licial Civil, de caráter classificatório e eliminatório, respaldado no Projeto 
Pedagógico do curso, que tem por fundamento as normas editalícias e 
regimento interno da acadePol, aprovado pela resolução nº 412/2022, 
de 15.12.2021, do conselho superior do instituto de ensino de segurança 
do Pará – coNsUP/iesP, publicada no doe nº 34.804, de 21.12.2021;
coNsideraNdo a Portaria Nº 18/2022-acadePol, de 09.03.2022, 
publicada no doe nº 34.887, de 10.03.2022, que instituiu o cUrso de 
forMaÇÃo de Policial civil – categoria: delegado de Polícia civil - 
dPc/2022, segunda etapa do concurso Público c-206/2020-sePlad-
PcPa;
coNsideraNdo que 05 (cinco) alunos/candidatos, abaixo nominados, 
efetuaram matrícula no curso de formação de Policial civil, com a mesma 
homologada mediante edital nº 58/2022-sePlad/PcPa, publicado no doe 
nº 34.896, de 17.03.2022, contudo nunca compareceram ao curso de for-
mação, que iniciou em 21.03.2022, sem apresentar qualquer justificativa a 
esta academia de Polícia civil;
coNsideraNdo os termos do item 18.3 do edital nº 01/2020-sePlad/
PcPa, que versa sobre a renúncia, tácita ou expressa, para o curso de 
formação, que corresponderá automaticamente na eliminação do certame;
coNsideraNdo o disposto no artigo 82, inciso i, parágrafo único, do re-
gimento interno da acadePol, que trata da reprovação no curso de for-
mação de Policial civil, quando o aluno não obtiver a frequência mínima de 
75% (setenta e cinco por cento) por disciplina, com publicação no diário 
Oficial do Estado, mediante portaria desta ACADEPOL.
resolve:
i – reProvar e eliMiNar os 05 (cinco) alunos/candidatos, abaixo, do 
cUrso de forMaÇÃo de Policial civil – categoria: delegado de Polícia 
civil - dPc/2022, segunda etapa do concurso Público c-206/2020-sePlad
-PcPa, com fundamento no item 18.3 do edital nº 01/2020-sePlad/PcPa, 
bem como, no artigo 82, inciso i, parágrafo único, do regimento interno 
da acadePol.

Nº NoMe tUrMa MotiVo iNÍcio/cFPc
1.  fraNcisco das cHaGas da silva JUNior dPc 01 Nunca compareceu 21.03.2022
1.  GUilHerMe oliveira PeNa dPc 04 Nunca compareceu 21.03.2022
1.  GUstavo tadeU BarBosa ferNal dPc 03 Nunca compareceu 21.03.2022
1.  lUcas alBÉ vePPo dPc 06 Nunca compareceu 21.03.2022
1.  lUccas rodriGUes GoMes (sUB JUdice) dPc 01 Nunca compareceu 21.03.2022

II. ENCAMINHAR a presente Portaria à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da 
instituição.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
delegada ferNaNda MaUÉs de soUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadePol/ PcPa
PolÍcia civil do estado do Pará

Protocolo: 813550
Portaria Nº 30/2022-acadePoL

MaritUBa-Pa, seXta-Feira, 10 de JUNHo de 2022.
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadePol, ferNaNda 
MaUÉs de soUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNsideraNdo o concurso Público c-206/2020-sePlad/PcPa, edital nº 
01/2020-sePlad/PcPa, de 12.11.2020, publicado no doe nº 34.405, de 
13.11.2020, para provimento de cargos de nível superior da carreira po-
licial de delegado de Polícia civil – dPc, ainda, o que dispõe o regimento 
interno da academia de Polícia civil do estado do Pará – acadePol;
coNsideraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela se-
gunda etapa do certame, com a realização do curso de formação de Po-
licial Civil, de caráter classificatório e eliminatório, respaldado no Projeto 
Pedagógico do curso, que tem por fundamento as normas editalícias e 
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regimento interno da acadePol, aprovado pela resolução nº 412/2022, 
de 15.12.2021, do conselho superior do instituto de ensino de segurança 
do Pará – coNsUP/iesP, publicada no doe nº 34.804, de 21.12.2021;
coNsideraNdo a Portaria Nº 18/2022-acadePol, de 09.03.2022, 
publicada no doe nº 34.887, de 10.03.2022, que instituiu o cUrso de 
forMaÇÃo de Policial civil – categoria: delegado de Polícia civil - 
dPc/2022, segunda etapa do concurso Público c-206/2020-sePlad-
PcPa, iniciado em 21.03.2022;
coNsideraNdo que o candidato nº 4120006319, Pedro lUis de Paiva 
BRANDÃO, com classificação na Primeira Fase de 195º (centésimo nona-
gésimo quinto) colocado, convocado pelo edital nº 55/2022-sePlad/PcPa, 
de 08.03.2022, publicado no doe nº 34.886, de 09.03.2022, após efetuar 
matrícula no curso de formação de Policial civil, no dia 14.03.2022, sob o 
protocolo nº 92622a0c4ebe95c, formalizou um Pedido de desistÊNcia 
da MatrÍcUla c/c reQUeriMeNto de fiNal de fila, no dia 15.03.2022;
coNsideraNdo que o edital nº 01/2020-sePlad/PcPa não contempla a 
possibilidade de “final de fila”, homologou-se a matrícula do candidato me-
diante edital nº 58/2022-sePlad/PcPa, publicado no doe nº 34.896, de 
17.03.2022, com ensalamento do candidato na turma dPc 03;
coNsideraNdo a manifestação da secretaria de estado de Planejamento 
e administração – sePlad, provocada por esta academia de Polícia civil, 
em concordâncias institucionais, de que o edital regulador do certame não 
tem previsão de desistência da matrícula com pedido de final de fila;
coNsideraNdo a impossibilidade do atendimento da solicitação do candi-
dato, por falta de amparo na legislação vigente;
coNsideraNdo que após a formalização do Pedido de desistÊNcia da 
MatrÍcUla c/c reQUeriMeNto de fiNal de fila o candidato não mais 
compareceu e nem entrou em contato com a esta academia de Polícia civil;
coNsideraNdo os termos do item 18.3 do edital nº 01/2020-sePlad/
PcPa, que versa sobre a renúncia, tácita ou expressa, para o curso de 
formação, que corresponderá automaticamente na eliminação do certame;
coNsideraNdo o disposto no artigo 82, inciso i, parágrafo único, do re-
gimento interno da acadePol, que trata da reprovação no curso de for-
mação de Policial civil, quando o aluno não obtiver a frequência mínima de 
75% (setenta e cinco por cento) por disciplina, com publicação no diário 
Oficial do Estado, mediante portaria desta ACADEPOL.
resolve:
i – reProvar e eliMiNar o candidato, abaixo, do cUrso de forMaÇÃo 
de Policial civil – categoria: delegado de Polícia civil - dPc/2022, se-
gunda etapa do concurso Público c-206/2020-sePlad-PcPa, com funda-
mento no item 18.3 do edital nº 01/2020-sePlad/PcPa, bem como, no 
artigo 82, inciso i, parágrafo único, do regimento interno da acadePol.
 

Nº NoMe tUrMa MotiVo iNÍcio/cFPc
1.  Pedro lUis de Paiva BraNdÃo dPc 03 Nunca compareceu 21.03.2022

II. ENCAMINHAR a presente Portaria à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da 
instituição.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
delegada ferNaNda MaUÉs de soUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadePol/ PcPa
PolÍcia civil do estado do Pará

Protocolo: 813554

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n° 349/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: inexigibili-
dade de licitação n° 285/2022. Partes: Polícia civil do estado do Pará. 
cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e carlos MartiNs da silva cPf nº 
288.757.962-20. data da assinatura: 10/06/2022. vigência: a contar da 
sua assinatura até 24/06/2022. valor: r$=9.250,00 objeto: contratação 
da prestação de serviço técnico profissional especializado, para atender ao 
“cUrso de forMaÇÃo Policiais civis” categoria: escrivão de Polícia 
civil e investigador de Polícia civil, 2ª etapa do concurso c-207/2020-se-
Plad/Pc/Pa. Processo nº 2022/627854. orçamento: função Programática: 
40101.06.128.1502.8833; elemento de despesa: 339036/339047; fonte: 
0101. contratado: carlos MartiNs da silva. endereço do contratado: 
rua Marco Zero, nº 147, conjunto roraima, curuçambá, ananindeua/Pa, ceP 
67145-000. ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves soares Zagalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 813344
eXtrato do coNtrato

contrato: 357/2022. inexigibilidade de Licitação nº 291/2022. Par-
tes: Polícia civil do estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. eZe-
QUIEL DE JESUS PEREIRA DO REGO. Cpf nº 579.549.682-00. Classificação 
do Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional espe-
cializado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – catego-
ria: delegado de Polícia civil, 2ª etapa do concurso público c-206/2020-
sePlad/PcPa, como docente da disciplina “investigação Policial”, turmas 
dPc 01 e 02. data da assinatura: 06/06/2022. vigência: a contar da sua 
assinatura até 24/06/2022. valor do contrato: r$ 6.000,00. orçamento: 
Programa de trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem do 
recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101. estadual. Proc. 
nº 2022/345051. contratado: eZeQUiel de JesUs Pereira do reGo. 
endereço: ramal castanhal ii nº 1012 – Bosque – Belém/Pa, cep: 68.440-
000. ordenador: ana Michelle Gonçalves soares Zagalo. chefe de Gabinete 
do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 813741

eXtrato do coNtrato
contrato: 356/2022. inexigibilidade de Licitação nº 290/2022. Par-
tes: Polícia civil do estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. daNiel 
VALIM DUARTE. Cpf nº 804.703.352-20. Classificação do Objeto: Con-
tratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, para 
atender ao curso de formação de Policiais civis – categorias: escrivão, 
investigador e Papiloscopista de Polícia civil, 2ª etapa do concurso públi-
co C-207/2020-SEPLAD/PCPA, como docente das disciplinas “Identificação 
Criminal”, Turma PPC 02 e “Identificação Civil”, Turma PPC 02 e “Perícia 
Necropapiloscopica” turmas PPc 01 e 02. data da assinatura: 06/06/2022. 
vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. valor: r$ 7.200,00. 
orçamento: Programa de trabalho Natureza de despesa fonte de recur-
so origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101
. estadual. Proc. nº 2022/713060. contratado: daNiel valiM dUarte. 
endereço: travessa 3 de Maio – são Bras – Belém/Pa, cep: 66063-380. 
ordenador: ana Michelle Gonçalves soares Zagalo. chefe de Gabinete do 
delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 813695

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

resULtado de aVaLiaÇÃo de ProPostas coNcorrÊNcia 
Nº 03/2022-Pc/Pa

Processo adMiNistratiVo N°. 2022/390030.
oBJeto: reforMa da UNidade iNteGrada de PolÍcia civil do MUNi-
cÍPio de JacareacaNGa/Pa
comunicamos que após a análise técnica das propostas (envelope nº 
02) das licitantes participantes do certame, a empresa tUdo reforMas 
CONSTRUÇÕES LTDA foi desclassificada em virtude dos itens 9.7 e 9.10 
do edital, que não foram respeitados pela mesma. desta forma a empresa 
coNstrUMaZ coNstrUtora ltda -ePP passa a ser a primeira colocada 
na concorrência Pública nº 03/2022-Pc/Pa. ficam os interessados intima-
dos, a partir desta publicação para interposição de recursos, conforme art. 
109, da lei 8666/93.
comissão de licitação Polícia civil do estado do Pará

Protocolo: 813542

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 285/2022-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. carlos MartiNs da silva, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 288.757.962-20.
OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional espe-
cializado, para atender ao “cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis 
– categoria: investigador de Polícia civil, 2ª etapa do concurso Público 
c-207/2020-sePlad/Pc/Pa, como Monitor das disciplinas direção veicu-
lar: defensiva, ofensiva e evasiva, operações Policiais e defesa Pessoal 
Policial, das turmas ePc 07, iPc 01, iPc 06, iPc 14 e iPc 15, com carga ho-
rária de 185 horas-aulas, no valor unitário de r$ 50,00 (cinquenta reais), 
totalizando o valor de r$ 9.2500,00 (nove mil, duzentos e cinquenta re-
ais). da fUNdaMeNtaÇÃo leGal e JUstificativa de iNeXiGiBilidade 
de licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação. 
valor estiMado: r$ 9.2500,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais).
recUrsos orÇaMeNtários: funcional Programática: 
40101.06.128.1502.8833; elemento de despesa: 339036/339047; fonte: 
0101.ordeNador resPoNsável: aNa MicHelle GoNÇalves soares 
ZaGalo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do estado 
do Pará.foro: Belém – estado do Pará.
data: 10/06/2022.
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 813365
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 291/2022– 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. eZeQUiel de JesUs Pereira 
do reGo, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 579.549.682-00. 
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrso de forMaÇÃo de Policiais ci-
vis – categoria: delegado de Polícia civil”, 2ª etapa do concurso Público 
c-206/2020-sePlad/PcPa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coN-
sUP de 21.12.2021, como doceNte da disciplina “investigação Policial”, 
turmas dPc 01 e 02, com 50 horas-aulas cada turma. com carga horária 
total de 100 horas-aulas, no valor unitário de r$ 60,00, totalizando o valor 
de r$ 6.000,00. da fUNdaMeNtaÇÃo leGal e JUstificativa de iNe-
XiGiBilidade de licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no 
art. 25, caput da lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor 
para contratação. valor estiMado: r$ 6.000,00. recUrsos orÇaMeN-
tários: funcional Programática: Unidade orçamentária: Polícia civil do 
estado do Pará. função Programática: 40101.06.128.1502.8833. elemen-
to de despesa: 339036 / 339047. fonte de recursos: 0101. ordeNador 
resPoNsável: aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo, chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do estado do Pará. foro: Be-
lém – estado do Pará.
data: 06/06/2022.
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 813769
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terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 290/2022– 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. daNiel valiM dUarte, pessoa 
física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 804.703.350-20. do oBJeto: contrata-
ção da prestação de serviço técnico profissional especializado, para aten-
der ao “cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis – categorias: escrivão, 
investigador e Papiloscopista de Polícia civil”, 2ª etapa do concurso Público 
c-207/2020-sePlad/PcPa, aprovado pela resolução nº 413/2021-coN-
SUP de 21.12/2021, como DOCENTE das disciplinas “Identificação Crimi-
nal”, Turma PPC 02, com 35 horas-aulas, “Identificação Civil”, Turmas PPC 
02, com 35 horas-aulas e “Perícia Necropapiloscopica” turma PPc 01 e 02 
com 10 horas-aulas cada turma, total de 90 horas-aulas, no valor unitário 
de r$ 80,00, totalizando o valor de r$ 7.200,00. da fUNdaMeNtaÇÃo 
leGal e JUstificativa de iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo: a presente 
contratação fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, considerando o valor para contratação. valor estiMado: r$ 
7.200,00. recUrsos orÇaMeNtários: funcional Programática: Unida-
de orçamentária: Polícia civil do estado do Pará. função Programática: 
40101.06.128.1502.8833. elemento de despesa: 339036 / 339047. fonte 
de recursos: 0101. ordeNador resPoNsável: aNa MicHelle GoNÇal-
ves soares ZaGalo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil 
do estado do Pará. foro: Belém – estado do Pará.
data: 06/06/2022.
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 813711

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
termo de inexigibilidade de licitação nº 285/2022-Pc/Pa para contratação 
de carlos MartiNs da silva. valor: r$ 9.2500,00 (nove mil, duzentos 
e cinquenta reais).
Belém (Pa) 10 de junho de 2022.
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do estado do Pará

Protocolo: 813367
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
termo de inexigibilidade de licitação nº 290/2022 para contratação de 
daNiel valiM dUarte. valor: r$ 7.200,00.
Belém/Pa, 06 de junho de 2022.
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 813721
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
termo de inexigibilidade de licitação nº 291/2022 para contratação de 
eZeQUiel de JesUs Pereira do reGo. valor: r$ 6.000,00.
Belém/Pa, 06 de Junho de 2022.
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 813770

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº. 2022/87480

PreGÃo Nº. 017/2022
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. 017/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de locação de veículos automotores e 
tudo mais que consta do referido processo, após Manifestação Jurídica nº 
920/2022 que firmou entendimento a respeito do recurso interposto pela 
empresa cs Brasil frotasa s.a. contra a habilitação da empresa iGor 
RUSEF ROSA EIRELI, e concluiu pela classificação e habilitação da empresa 
iGor rUsef rosa eireli, 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, à empresa abaixo especificada:
iGor rUsef rosa eireli
cNPJ: 12.040.805/0001-48
end.: tv. José Pio, nº 709 – térreo, Umarizal – Belém/Pa – ceP: 66.050-240
tel./fax: (91) 3038-6750/9.8448-4380
e-mail: marquexworkingcenter@hotmail.com
item: 01
valor Unitário: r$ 2.131,64 (dois mil, cento e trinta e um reais e sessenta 
e quatro centavos)
valor Mensal: r$ 106.582,00 (cento e seis mil, quinhentos e oitenta e dois 
reais)
valor anual: r$ r$ 1.278.984,00 (um milhão, duzentos e setenta e oito 
mil, novecentos e oitenta e quatro reais)
valor total: r$ r$ 1.278.984,00 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, 
novecentos e oitenta e quatro reais)
Belém, 13 de junho de 2022.
aNa MicHelle GoNÇalves soares ZaGalo
delegada de Polícia civil
ordeNadora de desPesas

Protocolo: 813205

oUtras MatÉrias
.

terMo de MoViMeNtaÇÃo de BeNs MÓVeis
 

ÓrGÃo: PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
 

ÓrGÃo de destiNo: secretaria de estado de seGUraNÇa 
PÚBLica e deFesa sociaL

 

Nº de 
ordeM Nº do rP descriÇÃo do BeM

1 126733 evaPoradora P/ar coNd. sPlit, Hi-Wall, 30.000 BtUs
2 126734 evaPoradora P/ar coNd. sPlit, Hi-Wall, 30.000 BtUs
3 126735 evaPoradora P/ar coNd. sPlit, Hi-Wall, 30.000 BtUs
4 126823 coNdeNsadora P/ar coNd. sPlit, 30.000 BtUs
5 126824 coNdeNsadora P/ar coNd. sPlit, 30.000 BtUs
6 126825 coNdeNsadora P/ar coNd. sPlit, 30.000 BtUs

 

observações: of. N°676/2022-GaB.sec/seGUP. solicitando cessão de 03 condicionadores de ar 30.000 BtUs, para o 
GRAESP tem base fixa no aeroporto João Correa em Marabá.

 

tipo de Movimentação: transferência externa
 

orGÃo de oriGeM
NoMe: Walter reseNde de alMeida

orGÃo de destiNo:
NoMe: UalaMe fialHo MacHado

Protocolo: 813646
Portaria Nº 358/2022-GaB/cGPc/diVersos de 26/05/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 390/2021-GaB/cGPc de 
01/10/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face o 
teor do of. nº 220/2021-MP/PJafUá, conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 390/2021-
GaB/cGPc de 01/10/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aNGela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 359/2022-GaB/cGPc/diVersos de 26/05/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 504/2021-GaB/cGPc de 
27/12/2021, instaurada para definir responsabilidades, face o teor do Of. 
107/2021-MP/P1ªPJX de 05/10/2021, conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 504/2021-
GaB/cGPc de 27/12/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aNGela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 360/2022-GaB/cGPc/diVersos de 26/05/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 510/2021-GaB/cGPc de 
27/12/2021, que apurou a conduta do servidor, M.o.c., mat. nº 8400783, 
conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 510/2021-
GaB/cGPc de 27/12/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aNGela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 361/2022-GaB/cGPc/diVersos de 27/05/2022
coNsideraNdo: os termos da Portaria Nº 521/2021-GaB/cGPc/
diversos de 21/10/21, que sobrestou os autos da aai nº 206/2019-
GaB/cGPc de 27/08/2019, como providência acautelatória por parte da 
administração Pública e em obediência aos princípios da precaução e da 
segurança jurídica;
coNsideraNdo: o teor do of. da dPc leoMar NarZila M. Pereira, 
presidente da aai nº 206/2019-GaB/cGPc, a qual requereu a revogação 
do sobrestamento da citada aai em virtude de retorno do servidor as ativi-
dades laborais, conforme informações colhidas junto ao srH;
resolve: revogar o soBrestaMeNto da aai nº 206/2019-GaB/cGPc de 
27/08/2019, para prosseguimento do feito até sua conclusão.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo BeNassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil



64  diário oficial Nº 35.007 Terça-feira, 14 DE JUNHO DE 2022

Portaria Nº 362/2022-GaB/cGPc/diVersos de 27/05/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 25/2022-GaB/cGPc de 
24/01/2022, instaurada para identificar e definir responsabilidades, face, 
em tese, deixar de atender requisição ministerial relacionadas ao siMP nº 
00073-826/2021, conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 25/2022-
GaB/cGPc de 24/01/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aNGela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 363/2022-GaB/cGPc/diVersos de 27/05/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 28/2022-GaB/cGPc de 
26/01/2022, instaurada para identificar e definir responsabilidades fun-
cional, face, em tese, protelação em decorrência delituosa, deixando de 
atender requisição ministerial constantes nos ofícios nºs 181 e 284/2021-
MPPa/PJla, conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 28/2022-
GaB/cGPc de 26/01/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aNGela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 364/2022-GaB/cGPc/diVersos de 30/05/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 47/2022-GaB/cGPc de 
17/02/2022, instaurada para identificar e individualizar responsabilidades, 
face o teor do of. nº 28/2022-MP/PJla de 02/02/2022, conforme portaria 
instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 47/2022-
GaB/cGPc de 17/02/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aNGela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 365/2022-GaB/cGPc/diVersos de 30/05/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 75/2022-GaB/cGPc de 
03/003/2022, instaurada para identificar e individualizar condutas, face o 
teor do of. nº 044/2022-MP/PJla de 31/01/2022, conforme portaria ins-
tauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 75/2022-
GaB/cGPc de 03/03/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aNGela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 366/2022-GaB/cGPc/diVersos de 30/05/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 83/2022-GaB/cGPc de 
07/03/2022, instaurada para identificar e individualizar condutas, face o 
teor do of. nº 042/2022-MP/PJla, conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 83/2022-
GaB/cGPc de 07/03/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aNGela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 367/2022-GaB/cGPc/diVersos de 30/05/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 232/2018-GaB/cGPc de 
30/08/2018, que apurou a conduta da servidora, M.c.M.d.r., mat. nº 
5599768, conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de elementos que autorizem a responsa-
bilização administrativa do servidor sindicado;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 232/2018-
GaB/cGPc de 30/08/2018, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aNGela dalila cUNHa Prado
coordenadora da capital e região Metropolitana, em exercício
Portaria Nº 368/2022-GaB/cGPc/diVersos de 30/05/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 277/2021-GaB/cGPc de 
08/07/2021, instaurada para identificar e definir responsabilidade pelo 
atraso, em tese da conclusão e remessa do iPl/flG nº 8/2020.100074-1, 
conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: a ausência de elementos comprobatórios da prática de 
transgressão disciplinar;

resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 277/2021-
GaB/cGPc de 08/07/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aNGela dalila cUNHa Prado
coordenadora da capital e região Metropolitana, em exercício
Portaria Nº 369/2022-GaB/cGPc/diVersos de 30/05/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 58/2020-GaB/cGPc de 
21/02/2020, que apurou as declarações do nacional Moisés vasconcelos 
Brito, nos autos do Proc. nº 0023746-61.2018.814.0401, conforme por-
taria instauradora;
coNsideraNdo: a ausência de elementos comprobatórios da prática de 
transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 58/2020-
GaB/cGPc de 21/02/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aNGela dalila cUNHa Prado
coordenadora da capital e região Metropolitana, em exercício
Portaria Nº 370/2022-GaB/cGPc/diVersos de 01/06/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 416/2021-GaB/cGPc de 
21/10/2021, que apurou a conduta do servidor, diego Máximo do Prado, 
mat. nº 5940473, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: haver configurado transgressão disciplinar por parte do 
servidor sindicado;
resolve: aplicar de acordo com o art. 90, inciso ii (segunda parte) da lei 
complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 09 (nove) dias de sUsPeN-
sÃo, ao servidor diego Máximo do Prado mat. nº 5940473, por infringên-
cias ao dispositivo legal contido no artigo 74, inciso Xvii da lei comple-
mentar nº 022/94 com alterações, a qual deverá em razão de conveniência 
para o serviço público, ser convertida em multa conforme prevê o art. 79 
§1º do mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aNGela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 371/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/06/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 296/2020-GaB/cGPc de 
20/08/2020, que apurou as circunstâncias da fuga do preso a.d.s.s., ocor-
rida em 01/05/2020, conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: o teor da Portaria Nº 399/2020-GaB/cGPc/diversos 
de 09/12/2020, incluindo o nome do servidor iann Mota Palheta, mat. nº 
57222575, como sindicado nos autos em tela;
coNsideraNdo: restar claro que o defendente, de forma consciente e 
sem justificativa plausível, inobservou o dever funcional e transgrediu a 
lei disciplinar;
resolve: aplicar de acordo com o art. 90, inciso ii (segunda parte) da lei 
complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 03 (três) dias de sUsPeN-
sÃo, ao servidor iann Mota Palheta mat. nº 57222575, por infringir os dis-
positivos legais contido no artigo 71, inciso Xiii, e transgressão disciplinar 
conforme disposto no artigo 74, inciso vii e XX, todos da lei complemen-
tar nº 022/94 com suas alterações, a qual deverá em razão de conveniên-
cia para o serviço público, ser convertida em multa conforme prevê o art. 
79 §1º do mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aNGela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Protocolo: 813615
Portaria Nº 236/2022-aai/GaB/correGePoL de 

26/05/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. 
ao iPl nº 38/2018.100079-6 (Proc. nº 0021031-22.2013.814.0401), se-
gundo relação enviada pela divisão de correição/cGPc através do Pae 
2022/551522, encaminhamento do Poder Judiciário e demais conexos con-
forme anexos;
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNseca e GoMes - divisÃo de disciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo BeNassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 237/2022-aai/GaB/correGePoL de 
26/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. 
ao iPl’s nºs 6/2019.101333-1, 6/2020.100482-2 e outros, segundo rela-
ção enviada pela divisão de correição/cGPc através do Pae 2022/551522, 
encaminhamento do Poder Judiciário e demais conexos conforme anexos;
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coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc leoMar NarZila MaUÉs Pereira - coMissÃo PerMaNeNte de 
Processo adMiNistrativo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo BeNassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 238/2022-aai/GaB/correGePoL de 
26/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. ao 
Proc. nº 0006737-52.2019.814.0401, segundo relação enviada pela divi-
são de correição/cGPc através do Pae 2022/551522, encaminhamento do 
Poder Judiciário e demais conexos conforme anexos;
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc carMeN sUelY soUZa da silva - correGedoria Geral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo BeNassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 239/2022-aai/GaB/correGePoL de 
26/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. aos 
iPl’s. nº 2/2016.101253-1 e 2/2016.101344-9, segundo relação enviada 
pela divisão de correição/cGPc através do Pae 2022/551522, encaminha-
mento do Poder Judiciário e demais conexos conforme anexos;
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do socorro vieira MarQUes - divisÃo de disciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo BeNassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 240/2022-aai/GaB/correGePoL de 
26/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. ao 
Proc. nº 0020879-26.2010.814.0401, segundo relação enviada pela divi-
são de correição/cGPc através do Pae 2022/551522, encaminhamento do 
Poder Judiciário e demais conexos conforme anexos;
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNseca e GoMes - divisÃo de disciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo BeNassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 241/2022-aai/GaB/correGePoL de 
26/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. ao 
Proc. nº 0022797-71.2017.814.0401, segundo relação enviada pela divi-
são de correição/cGPc através do Pae 2022/551522, encaminhamento do 
Poder Judiciário e demais conexos conforme anexos;
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc carMeN sUelY soUZa da silva - correGedoria Geral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo BeNassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 242/2022-aai/GaB/correGePoL de 
26/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades na 
negligência e morosidade da conclusão de diligências e remessa do iPl nº 
54/2017.000930-8 (Proc. 0013931-77.2017.814.0012), conforme of. nº 
218/2022-2ªPJcaM de 09/04/2022, encaminhado via Pae 2022/516203 e 
demais fatos conexos e anexos;
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.

resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ivoNe ferNaNdes sHerriNG - correGedoria Geral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo BeNassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 243/2022-aai/GaB/correGePoL de 
26/05/2022

coNsideraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias do desapare-
cimento da arma de fogo tipo pistola .380, modelo tH, marca taurus nº 
KlP 24099, registro nº 002798160, apreendida na dP de Novo Progresso, 
conectada ao Proc. nº 0012535-13.2018.814.0115, fato que deu origem 
aos BoP’s nº 104/2022.100140-8 e 104/2022.100134-0, segundo despa-
cho/coiNt/cGPc de 05/05/22 e demais conexos, conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ediNaldo silva de soUsa - 12ª risP- correGedoria reGioNal 
do BaiXo e MÉdio aMaZoNas
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo BeNassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 244/2022-aai/GaB/correGePoL de 
26/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. aos 
iPl’s nºs 7/2018.100086-4 e outros, segundo relação enviada pela divisão 
de correição/cGPc através do Pae 2022/551522, encaminhamento do Po-
der Judiciário e demais conexos conforme anexos;
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do socorro vieira MarQUes - divisÃo de disciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo BeNassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 245/2022-aai/GaB/correGePoL de 
26/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. 
ao iPl nº 38/2018.100028-9 (Proc. nº 0008140-90.2018.814.0401, se-
gundo relação enviada pela divisão de correição/cGPc através do Pae 
2022/551522, encaminhamento do Poder Judiciário e demais conexos con-
forme anexos;
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNseca e GoMes - divisÃo de disciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo BeNassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 813816

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº151 de 09/06/2022-daF

servidor: lUciaNa cristiNa Melo caMPos carGo:Perito criminal
MatrÍcUla : 5847222/1
PerÍodo: 21/03/2022 à 19/04/2022.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº152 de 09/06/2022-daF

servidor:MiGUel JUstiNiaNo vascoNcelos alves carGo:Perito Me-
dico legista
MatrÍcUla:5209269/1
PerÍodo: 16/03/2022 à 11/09/2022
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LiceNÇa saUde
Portaria Nº153 de 09/06/2022-daF

servidor:lUis de assis aBracado aMaral carGo:Perito criminal
MatrÍcUla:5129893/1
PerÍodo: 11/04/2022 à 07/10/2022.

Protocolo: 813242

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 975/ 2022
fraNcisco GleYB MoNteiro da silva 
MatrÍcUla: 5955851/1  
carGo: auxiliar operacional 
islaN sales QUeiroZ  
MatrÍcUla: 5955861/1  
carGo: auxiliar operacional 
cidade: QUatro Bocas - Pa 
diárias: 01 (Uma) PerÍodo: 23/05/2022  
oBJetivo: realizar remoção cadavérica . 
dr. celso da silva MascareNHas

Portaria N°. 970/ 2022
aNtoNio ercilei de aNdrade  
MatrÍcUla: 55590320/2 
carGo: auxiliar técnico de Perícias 
JeffersoN Bastos de oliveira  
MatrÍcUla: 54188046/1 
carGo: Perito criminal 
Marcelo da silva e silva  
MatrÍcUla: 57193954/1 
carGo: Motorista 
cidade: colares - Pa 
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 13/05/2022 a 14/05/2022  
oBJetivo: operação GUaMá. 
dr. celso da silva MascareNHas

Portaria N°. 969/ 2022
JoNes fUrtado de castro  
MatrÍcUla: 5955865/1  
carGo: Motorista 
cidade: castaNHal - Pa 
diária: 01 (Uma) PerÍodo: 06/05/2022  
oBJetivo: conduzir veículo. 
dr. celso da silva MascareNHas

Portaria N°. 968/ 2022
Márcio Willis Pereira Moreira 
MatrÍcUla: 5832195/1  
carGo: Perito criminal 
rodriGo costa ferreira 
MatrÍcUla: 5889988  
carGo: administrador 
cidade: acara - Pa 
diárias: 01 (Uma) PerÍodo: 16/05/2022  
oBJetivo: Participar de equipe pericial. 
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 813315
Portaria N°. 963/ 2022

cleBisoN da silva soUsa  
MatrÍcUla: 5955817/1  
carGo: auxiliar operacional 
JeffersoN NUNes PiMeNtel  
MatrÍcUla: 59558761  
carGo: auxiliar operacional 
cidade: PacaJá - Pa 
diárias: 01 (Uma) PerÍodo: 03/05/2022  
oBJetivo: realizar remoção cadaverica. 
dr. celso da silva MascareNHas

Portaria N°. 966/ 2022
aNdrÉ leaNdro de Melo  
MatrÍcUla: 5848156/1  
carGo: Perito criminal 
aNtoNio ercilei de aNdrade  
MatrÍcUla: 55590320/2 
carGo: auxiliar técnico de Perícias 
fraNcisco GleYB MoNteiro da silva 
MatrÍcUla: 5955851/1  
carGo: auxiliar operacional 
cidade: viGia - Pa 
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 15/05/2022 a 16/05/2022  
oBJetivo: operação Guamá. 
dr. celso da silva MascareNHas

Portaria N°. 962/ 2022
Márcio Willis Pereira Moreira  
MatrÍcUla: 5832195/1  
carGo: Perito criminal 
rodriGo costa ferreira  
MatrÍcUla: 5889988  
carGo: administrador 
cidade: MosQUeiro - Pa 
diárias: 01 (Uma) PerÍodo: 11/05/2022  
oBJetivo: Participar de equipe pericial. 
dr. celso da silva MascareNHas

Portaria N°. 959/ 2022
JorGe lUiZ coNceiÇÃo rodriGUes  
MatrÍcUla: 57195375/1 
carGo: Motorista 
rodriGo costa ferreira  
MatrÍcUla: 5889988  
carGo: administrador 
rosYWaldo NaZareNo caNtUária da silva 
ferreira 
MatrÍcUla: 5847214/1  
carGo: Perito criminal 
cidade: tailaNdia - Pa 
diárias: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 17/05/2022 a 19/05/2022  
oBJetivo: Participar de equipe pericial 
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 813320
Portaria N°. 960/ 2022

aNtoNio raNilsoN BraGa da silva 
MatrÍcUla: 5955834/1  
carGo: auxiliar operacional 
cÉsar fiGUeiredo cUrsiNo  
MatrÍcUla: 5833876/1  
carGo: Perito criminal 
cidade: doM eliZeU - Pa 
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 11/05/2022 a 12/05/2022  
oBJetivo: realizar perícia. 
dr. celso da silva MascareNHas

Portaria N°. 973/ 2022
alcivaN carvalHo alMeida  
MatrÍcUla: 5937908/1  
carGo: Motorista 
david loBo aMaral JUNior  
MatrÍcUla: 5937785  
carGo: auxiliar operacional 
cidade: PacaJá - Pa 
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 17/05/2022 a 18/05/2022  
oBJetivo: realizar remoção cadaverica. 
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 813324
Portaria N°. 977/ 2022

Marcel lUiZ rodriGUes ferreira  
MatrÍcUla: 57192864  
carGo: Perito criminal 
cidade: BelÉM - Pa 
diária: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 19/05/2022 a 21/05/2022  
oBJetivo: levar Material BalÍstico . 
dr. celso da silva MascareNHas

Portaria N°. 978/ 2022
edNaldo alcesaNo da silva 
MatrÍcUla: 5955628/1  
carGo: auxiliar operacional 
cidade: BelÉM - Pa 
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 20/05/2022 a 21/05/2022  
oBJetivo: conduzir viatura. 
dr. celso da silva MascareNHas

Portaria N°. 994/ 2022
aNtÔNio Marcio feliX liNo 
MatrÍcUla: 5908827  
carGo: Motorista 
cidade: saNtarÉM - Pa 
diária: 01 (Uma) PerÍodo: 16/05/2022  
oBJetivo: conduzir veiculo. 
dr. celso da silva MascareNHas

Portaria N°. 961/ 2022
cHarleilaN de oliveira saNtos  
MatrÍcUla: 5908453  
carGo: Motorista 
cidade: BelÉM - Pa 
diária: 01 (Uma) PerÍodo: 20/04/2022  
oBJetivo: conduzir veìculo. 
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 813307
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 2392/2022-dG/cGP, de 13/06/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – de-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsideraNdo a solicitação constante do Memorando nº 09/2022-
cds, da coordenadoria de desenvolvimento de sistemas, no Processo 
2022/679243,
resolve:
sUBstitUir o servidor vagner Nogueira silva, matrícula 57198066/1, pelo 
servidor arlei costa GoNÇalves, matrícula 57228981/1, para proceder 
na fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do Contrato nº 
036/2018, firmados entre este Departamento e a Empresa FUNDAÇÃO DE 
aMParo e deseNvolviMeNto da PesQUisa - fadesP, bem como, dos 
respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir 
modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os ser-
viços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 2391/2022-dG/cGP, de 13/06/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – de-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
resolve:
sUBstitUir o servidor arlei costa GoNÇalves, matrícula 57228981/1, 
pela servidora KelY NoGUeira GoMes GoNÇalves,  matrícula 
57195384/2, como fiscal titular, na fiscalização e acompanhamento da 
execução do objeto dos Termos de Credenciamento, firmados por este De-
partamento e as Clínicas, abaixo especificadas, bem como, dos respectivos 
termos aditivos, competindo-lhe também a prerrogativa de sugerir modi-
ficações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços 
conforme acordado.

terMo de credeNciMeNto credeNciado LocaLidade
045/2021 GloBal MediciNa e PsicoloGia do trÂNsito aNaNiNdeUa/Pa
050/2021 GloBal MediciNa e PsicoloGia do trÂNsito BarcareNa/Pa
015/2016 B. GeMaQUe MediciNa e PsicoloGia do tráfeGo eireli iMePt BelÉM/Pa

os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Protocolo: 813864

Portaria
.

Portaria Nº 2357/2022-dG/cGP, de 10/06/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – de-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
coNsideraNdo a solicitação constante do e-mail, datado de 
24/05/2022, e demais despachos no Processo 2022/706905, 
r e s o l v e:
desiGNar o servidor raul Pereira vieira Neto, assistente de trânsito, matrí-
cula 55587594/1, para responder pela Gerência do Posto avançado antonio 
Barreto, no período de 31/05 a 14/06/2022, durante a ausência do titular. 
os efeitos desta Portaria retroagirão a 31/05/2022.
reNata Mirella freitas G. de soUsa coelHo
diretora Geral
Portaria Nº 2346/2022-dG/cGP, de 10/06/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
considerando o procedimento de cadastro no sistema informatizado do 
DETRAN, do resultado da prova final de certificação aplicada nos cursos 
ministrados pela Gerência da escola Pública de trânsito;
considerando que a Gerência da escola Pública de trânsito tem no seu 
quadro de instrutores, os servidores afonso luis Marinho frança, matrícula 
nº 3265226/1, Heldecir lima conceição, matrícula nº 3157300/1 e Jaime 
da silva ramos, matrícula nº 3264831/1, os quais ministram cursos espe-
cializados para condutores de veículos;
considerando a documentação apresentada nos autos, que comprova que 
os respectivos servidores têm o curso de instrutor e examinador de trân-
sito;
considerando a solicitação da Gerência da escola Pública de trânsito, para 
que os servidores supracitados sejam cadastrados no reNacH como exa-
minadores de trânsito habilitados a cadastrarem os cursos especializados 
para condutores de veículos,
r e s o l v e:
desiGNar os servidores afonso luis Marinho frança, matrícula 3265226/1, 
Heldecir lima conceição, matrícula 3157300/1 e Jaime da silva ramos, 
matrícula 3264831/1, para atuarem como examinadores de trânsito, ex-
clusivamente na habilitação e cadastro dos cursos especializados para 
condutores de veículos, quais sejam: transporte coletivo de Passageiros; 
transporte de escolares; transporte de emergência e transporte remune-
rado de cargas e Pessoas em Motocicletas (motofrete e mototáxi).
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
reNata Mirella freitas G. de soUsa coelHo
diretora Geral

Protocolo: 813701

Portaria Nº 69/2022- siNd./PUNitiVa/diVesas 
Belém, 29 de abril de 2022.
o corregedor chefe do departamento de trânsito do estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNsideraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que do 
departamento de trânsito do estado do Pará – detraN/Pa.
coNsideraNdo a delegação de competência de que dispõe a Portaria 
Nº 1861/2017 dG/cG/detraN, publicada no doe nº 33400, em 22 de 
junho de 2017.
coNsideraNdo os autos da sindicancia PUNitiva nº 2019/552578, ins-
taurada através da Portaria Nº 03/2021 – cGd/siNd. PUNitiva, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.697, em 14 de Setembro de 2021, 
para apurar possíveis irregularidades nos atos e condutas de servidores 
deste departamento de trânsito do estado do Pará.
coNsideraNdo o Parecer correicional n° 13/2022 - correGedoria 
Geral, que acolheu o relatório final da comissão sindicante, pelos fun-
damentos que expôs e concordou pelo arQUivaMeNto dos autos por ine-
xistência de autoria.
r e s o l v e:
i– acatar o relatório da comissão sindicante e o Parecer correicional n° 
13/2022 – correGedoria Geral.
ii- deterMiNar o arQUivaMeNto da sindicancia Punitiva nº 
2019/552578, instaurada através da Portaria Nº 03/2021 – cGd/siNd. 
PUNITIVA, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.697, em 14 de Se-
tembro de 2021, por ausência de autoria.
iii- acatar as recomendações expostas pela comissão, com os devidos 
encaminhamentos.
iii– eNcaMiNHar à secretaria da corregedoria Geral do detraN/Pa para 
que adote as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
MarleNilsoN lUiZ PiNHeiro MiraNda
correGedor cHefe
Portaria Nº 32/2019-dG/cGP
Portaria Nº 02/2022-siNd. PUNitiVa 
Belém, 08 de junho de 2022.
o corregedor chefe do departamento de trânsito do estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNsideraNdo os termos da Portaria Nº 1861/2017-dG/cG/detraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNsideraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos au-
tos da investigação Preliminar nº 2022/271001, que apurou irregularida-
des quanto à não observância ao manual de procedimentos, no âmbito da 
ciretraN de santa izabel;
coNsideraNdo a manifestação exarada no Parecer Preliminar nº 
21/2022-correGedoria, que sugere pela necessidade de instauração de 
sindicância Punitiva para apuração de responsabilidade de servidor.
r e s o l v e:
i – iNstaUrar sindicância Punitiva em face do servidor r. B. s., matrícula 
nº 57194025/1, com a finalidade de apurar responsabilidades pela prática, 
em tese, das irregularidades constantes nos autos em referência e demais 
fatos conexos;
ii – desiGNar as servidoras lissaNdra cecÍlia MartiNs erero, auxi-
liar de trânsito, matrícula nº 57194914/1, HilMa de araÚJo aMoriM, au-
xiliar de trânsito, matrícula nº 57194923/1 e aldeNiZe araÚJo de liMa, 
auxiliar de trânsito, matrícula nº 57176522/1, para, sob a presidência da 
primeira, apurarem esses fatos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme pa-
rágrafo único do art. 201 da lei 5.810/94;
iii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
MarleNilsoN lUiZ PiNHeiro MiraNda
corregedor chefe – detraN/Pa
Portaria Nº 32/2019-dG/cGP

Protocolo: 813627
Portaria Nº 2338/2022-dG/cGP, 
Gabinete da diretoria Geral, em 10/06/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e;
coNsideraNdo a solicitação da servidora constante do requerimento 
datado de 03/05/2022, protocolado sob o nº 2022/713887 e haver trans-
corrido o prazo (91 dias) necessário para o afastamento, a partir da solici-
tação para concessão da aposentadoria voluntária (01/02/2022 – Processo 
2022/605708), conforme estabelece o Parágrafo 4º, do art. 112, da lei 
5.810/94-/rJU,
r e s o l v e:
aUtoriZar o afastamento da servidora ana odete da silva cardoso, 
agente de saúde, matrícula 2009439/1, lotada na Gerência de Benefícios e 
assistência social, assegurando-lhe o direito de não comparecer ao traba-
lho, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, enquanto aguarda o 
deferimento da aposentadoria voluntária, conforme estabelece o Parágrafo 
4º, do art. 112, da lei 5.810/94.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 06/05/2022.
reNata Mirella freitas G. de soUsa coelHo
diretora Geral

Protocolo: 813163
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Portaria Nº 2350/2022-dG/cGP,
Gabinete da diretoria Geral, em 10/06/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – detraN/Pa, 
usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e, 
coNsideraNdo o laudo Médico Pericial nº 89172, datado de 25/04/2022,  
coNsideraNdo ainda, a solicitação no Memº 41/2022-GBas,  datado de 
26/05/2022, 
e  demais despachos no processo 2022/653032,
r e s o l v e:
reMover a servidora liegi socorro corrêa sarmento, analista de trânsito,  
matrícula 57196174/1,
da Gerência de Benefícios e assistência social para o Posto de  
atendimento do detraN na estação cidadania do shopping Pátio Belém.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/06/2022.
reNata Mirella freitas G. de soUsa coelHo
diretora Geral

Protocolo: 813143
Portaria Nº 2358/2022-dG/cGP, de 10/06/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – de-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsideraNdo a solicitação constante do Memº 054/2022-cNso-de-
traN, de 01/06/2022, e demais despachos no Processo 2022/688672,
resolve:
revoGar a Portaria 602/2022-dG/cGP, que designou os servidores abaixo 
relacionados para procederem à fiscalização e acompanhamento da execu-
ção do objeto do Contrato Administrativo nº 031/2021, firmado entre este 
departamento e a empresa Mais Gás iNdÚstria de Gases ltda ePP, 
bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerroga-
tiva de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, 
atestar os serviços conforme acordados.
titUlar:
robson Bezerra da silva, matrícula 54190855/2;
sUPleNte:
Bruna danielle vilhena dias farias, matrícula 57189266/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 26/05/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho 
diretora Geral
Portaria Nº 2359/2022-dG/cGP, de 10/06/2022. 
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – de-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsideraNdo a solicitação constante do Memº 054/2022-cNso-de-
traN, de 01/06/2022, e demais despachos no Processo 2022/688672,
resolve:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 031/2021, firmado entre este Departamento e a Empresa MAIS GÁS IN-
dÚstria de Gases ltda ePP, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à 
sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
titUlar:
Paulo Wagner alfaia de Menezes, matrícula 5608686/1;
sUPleNte:
antonio alailson sousa soares, matrícula 5675715/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 26/05/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho 
diretora Geral

Protocolo: 813839

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 2336/2022-dG/cGP, 
Gabinete da diretoria Geral, em 10/06/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – de-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsideraNdo a solicitação constante do Memº 248/2022-cNcir-de-
traN, de 06/06/2022, e demais despachos no Processo 2022/708187,
resolve:
desiGNar o servidor edeMAR ONETTA, para proceder à fiscalização e 
acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo nº 
001/2019, de Locação de Imóvel, firmado entre este Departamento e o Lo-
cador valMor daGostiN, para funcionamento da ciretraN “B” de Novo 
Progresso, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a 
prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e 
ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 24/05/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 2335/2022-dG/cGP, 
Gabinete da diretoria Geral, em 10/06/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – de-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsideraNdo a solicitação constante do Memº 248/2022-cNcir-de-
traN, de 06/06/2022, e demais despachos no Processo 2022/708187,
resolve:
revoGar a Portaria 3747/2019-dG/cGP, que designou os servidores abai-
xo relacionados, para procederem à fiscalização e acompanhamento da 
execução do objeto do contrato administrativo nº 001/2019, de locação 
de Imóvel, firmado entre este Departamento e o Locador VALMOR DAGOS-
tiN, para funcionamento da ciretraN “B” de Novo Progresso, bem como, 
dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir 

modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os ser-
viços conforme acordados.
titUlar:
orlando somoza lopes, matrícula 5946639/1;
sUPleNte:
JosÉ carlos Moraes, matrícula 57214988/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 24/05/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 2328/2022-dG/cGP, 
Gabinete da diretoria Geral, em 10/06/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – de-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsideraNdo a solicitação constante do Memorando nº 111/2022-ceN-
tra, datado de 08/06/2022, no Processo 2022/131701,
resolve:
desiGNar o servidor rildo césar dias arrifano, analista de trânsito, ma-
trícula 57192790/1, para atestar e acompanhar a execução dos serviços 
constantes da Nota de empenho nº 2022Ne05686, em favor da empresa 
MeGa Brasil – coM. e serv. de coNst. eireli, cNPJ Nº 11027186-
0001/99.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Protocolo: 813148

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

considerando os elementos de instrução constante dos autos relati-
vos ao processo licitatório referente ao Pregão eletrônico nº 07/2022, cujo 
objeto é a contratação de empresa para o forNeciMeNto de Material 
de coNsUMo, Por MeNor PreÇo Por lote ÚNico, visando atender as 
demandas da sede administrativa, Postos de serviços e ciretran’s deste 
departamento de trânsito do estado do Pará, quantidades e exigências no 
edital e no termo de referência – anexo i, decorrente do processo admi-
nistrativo nº 2022/306322.
Considerando a decisão proferida pelo Pregoeiro Oficial, bem como Pare-
cer técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno, concluindo 
que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais exigi-
das na lei nº 8.666/93, lei federal nº 10.520/2002, decreto estadual nº 
534/2020 e demais normativas vigentes.
resolvo:
HOMOLOGAR o resultado classificatório do Pregão Eletrônico nº 07/2022, 
do tipo menor preço por lote ÚNico, à empresa Hr coMÉrcio e servi-
Ços eireli, cNPJ nº 29.106.687/0001-26, vencedora do lote com o valor 
total de r$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
Belém (Pa), 09 de junho de 2022.
reNata Mirella freitas GUiMarÃes de soUZa coelHo
diretora Geral

Protocolo: 813237

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2312/2022-daF/cGP, Belém, em 09/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/703170;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos a servido-
ra elisabeth sussuarana colares, cPf nº 091.919.332-34, matrícula nº 
3265277 /1, no cargo de aXt, lotado na ciretraN de santarém.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despe-
sas que possa vim ocorrer na demanda no municipio de alenquer.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 200,00
3339033-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 13/06 à 20/06/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 2308/2022-daF/cGP, Belém, em 09/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/702615;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor cleo 
andeson sousa ferreira, cPf nº 748.941.452-00, matrícula nº 5958747/1, 
no cargo de agente fiscal de trânsito, lotado em ParaGoMiNas.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de 
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locomoção, emergenciais e de pronto pagamento na viagem para os mu-
nicípios de; Ulianópolis, conforme Processo de diárias n° 2022/702549
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 400,00
3339036-r$- 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 08 a 20/06/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 813407
Portaria Nº 2314/2022-daF/cGP, de 09/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/703167;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Marcos aurélio castro feitosa, matrícula nº 57201534/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
400,00 (QUATROCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergenciais e de pronto pagamento decorrente as atividades diárias de 
fiscalização de trânsito desenvolvidas no municipio de Rurópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 15 à 24/06/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2315/2022-daF/cGP, de 09/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/703149;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Gilmar ramos da costa, matrícula nº 57201691/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais e de pronto pagamento decorrente as atividades diárias de fiscali-
zação de trânsito desenvolvidas no municipio de Goiánesia do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 13 à 29/06/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 813173

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2295/2022-daF/cgp,Belém, 09/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/696248;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de QUatorZe e Meia (14 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de conceição do araguaia para os municípios de floresta do araGUaia 
– 10/06 a 24/06/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, 
em operações de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação 
da dto no referido municipio.

nome matricula
eder franco rosa 57201933 /1

leikhan Moraes sousa 57201999 /1
rodrigo lima Barros 57202029 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2294/2022-daF/cgp, Belém, 09/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.

coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/696807;
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 Itaitúba 
para os municípios de TRAIRÃO – 07/06 a 14/06/2022, a fim de desempe-
nhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de trânsito, 
em cumprimento a programação da dto no referido municipio.

nome matricula
antonio carlos almeida santos 57214204 /2

antonio dima lima 57201219 /1
Jairo Nogueira da costa 57201191 /1
orlane ferreira Nunes 57227349 /1

vonildo soares dos santos 57227326 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2703/2022-daF/cgp, Belém, 09/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/636405;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de são domingos do capim no período de 03 à 08/06/2022, 
a fim de prestar suporte técnico em informática na banca itinerante do 
municipio acima citado.

nome matricula
Marcus vinícius da silva alencar 55587592 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2309/2022-daF/cgp, Belém, 09/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/669605;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de soure/Belém – 10 à 15/06/2022, itupiranga/Belém 
– 16 à 23/06/2022, Óbidos/Belém – 24 à 29/06/2022, a fim de realizar 
apoio técnico em informática na banca itinerante de 1ª fase de cNH, refe-
ridos municipios.

nome matricula
alvaro augusto dos santos Moraes 57200281 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2167/2022-daF/cgp, Belém, 02/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/651627;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de viNte e Nove e Meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de saNta BárBara – 04/07 à 02/08/2022, a 
fim de a se fazer presente com campanhas educativas no referido municí-
pio, seguindo a resolução n° 871 do coNtraN.

nome matricula
ricardo lucio domont costa 5955425 /1

elizabeth carvalho de oliveira 57195533 /1
Gisélia Maria Pereira dos santos 2019604 /1
ruth suely carvalho da rocha 327220 /1

ana célia araújo Martins 57175735/1
Generosa Nazaré almeida viana de Moura Barros 3154491 /1

aldenize araújo de lima 57176522/1
Maria de Nazaré Benício Gomes 3154009 /1

cilene Pereira oliveira 55586944 /2
Maria clara das Neves 57175783 /1
Jaime da silva ramos 3264831 /1

olenilson santos Gomes 57174115 /2
Hilma de araújo amorim 57194923 /1

Marco antonio silva da silva 57206791 /2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2180/2022-daF/cgp, Belém, 03/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/677012;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de doZe e Meia (12 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de TAILÂNDIA – 16/06 à 28/06/2022, a fim de realizar 
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ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento ao 
planejamento de ações determinadas pela diretoria técnica e operacional, 
em especial para acompanhar os trahalhos da empresa que fará a pesagem 
de veículos na balança localizada naquele municipio conforme Oficio nº 
681/2019-GaB/setraN.

nome matricula
Gilson clay Modesto de campos 57212328 /2

sônia Maria lima da costa 57200228 /1
Marisandra Maia da silva 57198274 /1

Mauro Moura da silva 54195728 /2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2287/2022-daF/cgp, Belém, 08/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/676742;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o municipio de Parauapebas no período de 04 à 29/07/2022, a fim 
de realizar retaguarda de habilitação na ciretraN do referido municipio.

nome matricula
carmem ariadne cavalcanti dos santos 57198699 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2285/2022-daF/cgp, Belém, 08/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/644602;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de Belém para o municipio de Paragominas no período de 27/06 à 
22/07/2022, a fim de realizar treinamento do sistema RENAINF.

nome matricula
ercila Nazaré coelho Negreiros da silva 57194029 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2283/2022-daF/cgp, Belém, 08/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/702961;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municipios de santa izabel – 15 e 16/06/2022, tomé-açú 
– 17 à 23/06/2022, Jacundá – 24 à 30/06/2022, tailândia/Belém – 01/07 
à 10/07/2022, a fim de realizar ações de fiscalização e acompanhar os ser-
viços de vigilância armada executada pela empresa c&s nas ciretraNs 
dos supramencionados municipios.

nome matricula
vandonelson Huill de albuquerque laranjeira 5590434 /1

aldeilson ribeiro Parente 5916892 /2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2280/2022-daF/cgp, Belém, 08/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/695677;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Mãe de rio no período de 17/06 à 21/06/2022, a fim 
de realizar a coordenação da banca itinerante 3 ª fase de cNH, no referido 
municipio.

nome matricula
itamar Borges saré de Melo 57200466 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 813418
Portaria Nº 2268/2022-daF/cgp, de 08/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/688859;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-

pio de Belém para o município de Paragominas no período de 27/06 à 
22/07/2022, a fim de instruir Processo Administrativo Disciplinar nº 
2021/484256- Pad.

nome matricula
Joaquim José aguiar rodrigues 80845574/1
rita de cássia varela Pinheiro 57194031/1
lucileide oliveira Nascimento 80845604/1

adaias de oliveira santos 57226609/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2294/2022-daF/cgp, de 09/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/696807;
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 Itaitúba 
para os municípios de TRAIRÃO – 07/06 a 14/06/2022, a fim de desempe-
nhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de trânsito, 
em cumprimento a programação da dto no referido municipio.

nome matricula
antonio carlos almeida santos 57214204/2

antonio dima lima 57201219/1
Jairo Nogueira da costa 57201191/1
orlane ferreira Nunes 57227349/1

vonildo soares dos santos 57227326/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 813309
Portaria Nº 2208/2022-daF/cgp, de 06/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/648865;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de dois e meia (02 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Soure no período de 23 à 25/06/2022, a fim de realizar 
ispeção predial na ciretraN do referido municipio.

nome matricula
renato alves de Mendonça 57176205/2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2209/2022-daF/cgp, de 06/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/683462;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de ciNco e Meia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SALINÓPOLIS – 15/06 à 20/06/2022, a fim de 
acompanhar os trabalhos de fiscalização de trânsito no referido município 
em cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela dto.

nome matricula
Jonhilda do socorro Mileo cardoso 57227434/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2210/2022-daF/cgp, de 06/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/684887;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de ciNco e Meia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de saNta BárBara – 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 téc-
nica e operacional.

nome matricula
izaura valadares de souza 57211114/2

sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 57202190/1
Marcela alexopulos santa rosa 57228982/1
Mauro clovis Gomes da silva 57227318/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2237/2022-daF/cgp, de 07/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
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coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/686161;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco (25) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municipios de canaã dos carajás – 13/06 à 18/06/2022, Parauapebas/
Belém – 19/06 à 25/06/2022, capanema – 04/07 à 09/07/2022, Bragan-
ça/Belém – 10/07 à 16/07/2022, a fim de realizar visita técnica e organi-
zacional, para verificação das condições dos mobiliários novos entregues e 
levantamento de necessidades, visando a aquisição novos mobiliários para 
as ciretraNs, dos referidos municipios.

nome matricula
osman rocha Briglia Neto 3158713/1

sávio Breno santos da silva 5946779/2
Michel augusto sant’ana dollinger 80845429/1
Mauro alexandre dos santos souza 54185722/2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2275/2022-daF/cgp, de 08/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/655561;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Abaetetuba no período de 13 à 24/06/2022, a fim de 
promover o monitoramento dos serviços do detraN.

nome matricula
clóvis alberto Galvão ribeiro 57196681/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2296/2022-daF/cgp, de 09/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/696194;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de viNte e Meia (20 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Mara-
bá para os municípios de eldorado dos caraJás – 06/06 a 26/06/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fis-
calização de trânsito, em cumprimento a programação da dto no referido 
municipio.

nome matricula
antonio Gilberto alves da costa 57201651/1

darlan Pereira da silva 57201673/1
francisco aires da silva 57201674/1
Genival alves de sousa 5868157/3

Pedro da silva lima Junior 5958543/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2298/2022-daF/cgp, de 09/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/702549;
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 Para-
gominas para os municípios de ULIANÓPOLIS – 08/06 a 20/06/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dto no referido municipio

nome matricula
alexandre dos santos da silva 57201985/1

amanda alves Nazaré 57211785/2
cleo andeson sousa ferreira 5958747/1

edimar soares Moreira 57201944/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 813172
Portaria Nº 2262/2022-daF/cgp, de 08/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/692377;
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 o município de Salinópolis no período de 17 à 24/06/2022, a fim de 
aplicar provas teóricas e práticas de trânsito, na ciretraN do referido 
municipio.

nome matricula
vicente de Paulo Pureza 5095042/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2263/2022-daF/cgp, de 08/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/692377;
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 Castanhal 
para o município de Salinópolis no período de 17 à 24/06/2022, a fim de 
aplicar provas teóricas e práticas de trânsito, na ciretraN do referido 
municipio.

nome matricula
Mariana albuquerque silveira 57202642/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2267/2022-daF/cgp, de 08/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/686835;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de rondon do Pará no período de 10 à 15/06/2022, a 
fim de realizar atendimento de CNH durante ação itinerante, no referido 
municipio.

nome matricula
fernando Jorge do carmo 55588473/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2271/2022-daF/cgp, de 08/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/694653;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de duas e meia (02 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
Macapá -06/06/2022, afuá – 07/06/2022, Macapá/Belém – 08/06/2022, 
a fim de realizar fiscalização do Contrato nº 06/2021 (região do Marajó, 
lote 06)

nome matricula
irandir de castro diniz 57196438/2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2272/2022-daF/cgp, de 08/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/674104;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Soure no período de 10/06 à 15/06/2022, a fim de 
realizar atendeimento de habilitação durante a banca itinerante de 1ª fase 
, no referido municipio.

nome matricula
sandra terezinha Braga teixeira 54184444/3

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 813238
Portaria Nº 2240/2022-daF/cgp, de 07/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/695029;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de tucuruí - 20/06 a 23/06/2022, Marabá – 24/06 a 
29/06/2022, Parauapebas – 30/06 a 03/07/2022 e redenção – 04/07 a 
08/07/2022, a fim de realizar levantamento das condições das áreas para 
exames práticos e teóricos nas ciretraN’s dos referidos municípios.

nome matricula
elvis ricardo coelho costa 5960342/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2277/2022-daF/cgp, de 08/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/676240;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de vinte e dois e meia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de salinópolis – 04 à 11/07/2022, capitão 
Poço – 12 à 19/07/2022, Bragança – 20 à 26/07/2022, a fim de realizar 
serviço de manutenção corretiva de urgência nos circuitos elétricos dos 
aparelhos de refrigeração e iluminação e tomadas elétricas dos prédios das 
ciretraNs acima citadas.

nome matricula
itaí augusto figueira de sousa 57196684/1

sérgio antonio lima Barros 57196682/1
iranildo fernandes de oliveira 3261700/1

cristovão repolho vieira 57195077/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2279/2022-daF/cgp, de 08/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/697206;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municipios de Breves – 11 à 16/07/2022, cametá – 17 à 22/07/2022, 
Barcarena/Belém – 23 à 26/07/2022, a fim de exercer a fiscalização in 
loco dos serviços prestados pela valid solUÇÕes s/a, objeto do contrato 
066/2021, conforme lei 8886/93.

nome matricula
emerson almeida lima 57175957/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 813248

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 2364/2022-daF/cGP, de 13 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 à servidora ÂNGela do socorro coUtiNHo MoNteiro, Psi-
cóloga, matrícula 57193225/2, lotada na Gerência de desenvolvimento de 
Pessoas, 30 (trinta) dias de férias, no período de 04/07 a 02/08/2022, 
referentes ao exercício de 10.03.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 04/07/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 813214

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria N° 152/2022/dGP/GaB/seaP/Pa*
Belém, 13 de maio de 2022.
o secretário de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciária do es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais;
coNdideraNdo as diretrizes de Gestão Pública do Governo do estado;
coNsideraNdo o disposto na lei nº 8.937, de 02 de dezembro de 2019;
coNdideraNdo o decreto nº 795, de 29 de maio de 2020;
coNdideraNdo o Processo nº 2022/409469;
resolve:
art. 1º. ceder o servidor ercio da silva teiXeira, matrícula funcional 
nº 5852579/4, ocupante do cargo de técnico em Gestão Penitenciária com 
graduação em Psicologia, desta secretaria de estado de administração Pe-
nitenciária (seaP) para o tribunal de Justiça do estado do Pará (tJPa), pelo 
período de 02 (dois) anos, a contar de 23 de maio de 2022 até 22 de maio 
de 2024, com ônus ao cedente, mediante reembolso do valor da remune-
ração, com fulcro no artigo 8º do Decreto 795, de 29 de maio de 2020.
art. 2º. deterMiNar a diretoria de Gestão de Pessoas (dGP) que adote as 
devidas providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
saMUelsoN Yoiti iGaKi
secretário de estado de administração Penitenciária
*Republicado por ter saído com incorreções no Diário Oficial do 
estado nº 34.972, de 17 de maio de 2022.

Protocolo: 813858

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0791/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsideraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
6671/2022-cGP/seaP, objetivando apurar suposta agressão física narrada 
em termo de depoimento em desfavor da PPl rafael Pereira da silva 
(iNfoPeN 195774), custodiado na cadeia Pública de Marabá-cPM/seaP, 
conforme ofício interno nº 28/2022-daP/seaP, de 20/01/2022;
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pelo arQUivaMeNto, tendo em vista a au-
sência de indícios mínimos suficientes de materialidade  e autoria, com 
fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 
8.972.2020;
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar o arQUiva-
MeNto, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813703
Portaria Nº 0794/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsideraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
5811/2021-cGP/seaP, objetivando apurar os fatos relacionados à denún-
cia de suposta violência sexual contra o interno JorGe BreNo oliveira 
de soUZa, por outro interno, custodiado no PeM ii, conforme ofício nº 
883/2021-veP/rMB, datado de 22 de março de 2021.
coNsideraNdo que a autoridade sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pelo arQUivaMeNto, tendo em vista a au-
sência de indícios que possam ensejar a instauração de procedimento ad-
ministrativo em relação ao ocorrido, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar o arQUiva-
MeNto, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813698
Portaria Nº 0793/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsideraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
6526/2021-cGP/seaP, objetivando apurar suposta adulteração de atesta-
do de servidora lotada no centro de triagem Masculina de abaetetuba
-ctMaBt, datado de 18/11/2021, conforme Memorando nº 282/2021-ct-
MaBt/seaP, datado de 12/11/2021.
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUivaMeNto, tendo em vista a ausência 
de indícios de responsabilidade funcional em desfavor de servidora lotada 
no ctMaBt, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 
105, §4° da lei n° 8.972.2020;
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar o arQUiva-
MeNto, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813699
Portaria Nº 0796/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 08 de junho de 2022.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsideraNdo os autos da sindicância administrativa disciplinar nº 
6218/2021-cGP/seaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e funcional do servidor H.K.M.l. (M.f: 5946256), referente às avarias 
detectadas no veículo vW voYaGe, placa QeX 0956, por supostos indícios 
de materialidade e autoria em eventuais inobservâncias aos deveres fun-
cionais, recaindo, em abstrato, nos arts. 177, vi e art. 178, Xiv c/c art. 
189, do rJU, conforme decisão da sindicância administrativa investigativa 
nº 5826/2021.
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 aplicação da penalidade de sUsPeNsÃo por 08 (oito) dias 
em face do servidor H.K.M.l. (M.f: 5946256), por infração aos arts. 177, 
vi e art. 178, Xiv c/c art. 189, do rJU, com conversão em multa à base 
de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, 
permanecendo o servidor em exercício de suas atribuições, com fulcro no 
art. 189, §3°, da lei 5.810/1994;
coNsideraNdo que durante a instrução a comissão sindicante entendeu 
pela comprovação de responsabilidade funcional, devendo o acusado pro-
mover o ressarcimento de valores pagos pela seaP/Pa;
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resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar a aplicação da 
penalidade de sUsPeNsÃo pelo prazo de 08 (oito) dias em face do ser-
vidor H.K.M.l. (M.f: 5946256), por infração arts. 177, vi e art. 178, Xiv 
c/c art. 189, caput, do rJU, todos da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa; 
coNvertida eM MUlta à Base de 50% (cinquenta por cento) por dia de 
vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício de 
suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3°, da lei 5.810/1994;
Art. 2º - Oficiar e encaminhar os autos completos à Procuradoria-Geral 
do estado, acerca do procedimento de reparação de danos causados ao 
erário pelo servidor público, com esteio no art.126, da lei ordinária nº 
8.972/2020.
art. 3º- após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusivo, 
decisão e Portaria à diretoria de Gestão de Pessoas, para registro no as-
sentamentos funcionais do servidor.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813696
Portaria Nº 0795/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 08 de junho de 2022.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsideraNdo os autos da sindicância administrativa disciplinar nº 
6216/2021-cGP/seaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e funcional do servidor H.K.M.l. (M.f: 5946256), referente às avarias 
detectadas no veículo vW voYaGe, placa QdQ 6746, por supostos indícios 
de materialidade e autoria em eventuais inobservâncias aos deveres fun-
cionais, recaindo, em abstrato, nos arts. 177, vi e art. 178, Xiv c/c art. 
189, do rJU, conforme decisão da sindicância administrativa investigativa 
nº 5827/2021.
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 aplicação da penalidade de sUsPeNsÃo por 04 (quatro) 
dias em face do servidor H.K.M.l. (M.f: 5946256), por infração aos arts. 
177, vi e art. 178, Xiv c/c art. 189, do rJU, com conversão em multa à 
base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remunera-
ção, permanecendo o servidor em exercício de suas atribuições, com fulcro 
no art. 189, §3°, da lei 5.810/1994;
coNsideraNdo que durante a instrução a comissão sindicante entendeu 
pela comprovação de responsabilidade funcional, devendo o acusado pro-
mover o ressarcimento de valores pagos pela seaP/Pa;
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar a aplicação da 
penalidade de sUsPeNsÃo pelo prazo de 04 (quatro) dias em face do ser-
vidor H.K.M.l. (M.f: 5946256), por infração arts. 177, vi e art. 178, Xiv 
c/c art. 189, caput, do rJU, todos da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa; 
coNvertida eM MUlta à Base de 50% (cinquenta por cento) por dia de 
vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício de 
suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3°, da lei 5.810/1994;
Art. 2º - Oficiar e encaminhar os autos completos à Procuradoria-Geral 
do estado, acerca do procedimento de reparação de danos causados ao 
erário pelo servidor público, com esteio no art.126, da lei ordinária nº 
8.972/2020.
art. 3º- após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusivo, 
decisão e Portaria à diretoria de Gestão de Pessoas, para registro no as-
sentamentos funcionais do servidor.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813693
Portaria Nº 0801/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 09 de junho de 2022.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU;
CONSIDERANDO os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplifi-
cado nº 6271/2021-cGP/seaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional do servidor l.s.M. (M.f.: 5957843), agente peniten-
ciário, referente ao acúmulo ilegal de dois cargos públicos pelo servidor em 
comento, quais sejam de Guarda Municipal na Prefeitura do Município de 
Baião/Pa e o outro de agente penitenciário nesta secretaria de administra-
ção Penitenciária. o servidor infringiu, em tese, os arts. 191, § 2º, da lei 
nº 9.230/2021 c/c art. 177, i, vi, art. 178, i e v, art. 189 e art. 190, iv, X, 
XXii e Xiii, da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
coNsideraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, verificou que houve o encerramento do vínculo funcional 
do servidor l.s.M. (M.f.: 5957843), durante a instrução do feito, pugnando 
pelo arQUivaMeNto Por Perda de oBJeto, e, em caso de retorno do ex-
servidor ao quadro funcional recomendou que seja dado prosseguimento 
deste Processo administrativo disciplinar e a devida comunicação desta 
corretiva, nos termos da portaria 863/2019/cGP/sUsiPe;
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar o arQUivaMeNto 
Por Perda de oBJeto em face do ex-servidor l.s.M. (M.f.: 5957843), e, 
em caso de retorno do citado ex-servidor, após a devida comunicação da 
diretoria de Gestão de Pessoas, que seja dada continuidade da instrução 
deste Processo administrativo Disciplinar Simplificado n° 6271/2021, nos 
termos da portaria 863/2019-cGP/sUsiPe;
art. 2º - encaminhar relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Gestão 
de Pessoas- dGP, para registro nos assentamentos funcionais do servidor
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813684

Portaria Nº 0797/2022-cGP/seaP 
Belém, 08 de junho de 2022.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsideraNdo os autos da sindicância administrativa disciplinar nº 
6178/2021-cGP/seaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional dos servidores J.G.P. (M.f.: 5630940), e W.J.v.o. (M.f.: 
57174326), ambos coordenadores, por suposta liberação de comemoração 
do aniversário do interno eGNer liMa de soUZa (iNfoPeN 219502), nas 
dependências do centro  de  triagem Masculina de santarém- ctMs e so-
bre suposta liberação de entrada de genitora e do sobrinho (menos idade) 
para o aniversário do supracitado interno, sendo um dia fora de visitação. 
os servidores infringiram, em tese, os art.177, iv e vi c/c art. 189, caput, 
todos da lei estadual nº 5.810/1994-rJU, conforme relatório de diligência 
nº 077/2021-cGP/seaP, de 26/06/2021;
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 aplicação da penalidade de suspensão por 12 (doze) 
dias em face do servidor J.G.P. (M.f.: 5630940), por omissão ao tomar 
conhecimento de entrada de familiares do interno eGNer liMa de soUZa 
(iNfoPeN 219502), por infração aos art. 177, vi, art. 178, v e art. 189, 
caput, todos da lei estadual nº 5.810/1994-rJU, com conversão em multa 
à base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remunera-
ção, permanecendo o servidor em exercício de suas atribuições, com fulcro 
no art. 189, §3°, da lei 5.810/1994;
coNsideraNdo o término do vínculo funcional do servidor W.J.v.o. (M.f.: 
57174326), a comissão sindicante recomendou o arquivamento por perda 
de objeto, e, em caso de retorno do servidor ao quadro funcional, esta 
corregedoria deverá ser comunicada para a continuidade da instrução pro-
cessual, conforme previsão na Portaria Nº 863/2019-cGP/sUsiPe, doe 
n° 34.038 de 19/11/2019;
resolve:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e deterMiNar a aplicação da pe-
nalidade de sUsPeNsÃo pelo prazo de 12 (doze) dias em face do servidor 
J.G.P. (M.f.: 5630940), por omissão ao tomar conhecimento de entrada 
de parentes do interno eGNer liMa de soUZa (iNfoPeN 219502), por 
infração art. 177, vi, art. 178, v e art. 189, caput, todos da lei estadual 
nº 5.810/1994-rJU; coNvertida eM MUlta à Base de 50% (cinquenta 
por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o ser-
vidor em exercício de suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3°, da lei 
5.810/1994; Bem como, o arQUivaMeNto Por Perda de oBJeto em 
relação ao ex-servidor W.J.v.o. (M.f.: 57174326), e, caso de retorno des-
te ao quadro funcional, esta corregedoria deverá ser comunicada para a 
continuidade da instrução processual, conforme previsão na Portaria Nº 
863/2019-cGP/sUsiPe, doe n° 34.038 de 19/11/2019;
art. 2º - após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusi-
vo, decisão e Portaria à diretoria de Gestão de Pessoas, para registro nos 
assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813689
Portaria Nº 0733/2022-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 
6669/2022-cGP/seaP, objetivando apurar suposta agressão física à PPl 
adriaNo de soUsa oliveira (iNfoPeN 75503), custodiado na cen-
tral de triagem Masculina iii-ctM iii, conforme termo de denúncia nº 
001/2022-cGP/seaP, de 12/01/2022;
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e mate-
rialidade, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar 
em face dos servidores v.e.s.l. (M.f.: 5943031), agente penitenciário e 
a.c.a.f. (M.f.: 5947767), diretor, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional referente às supostas agressões contra interno 
da central de triagem de Metropolitana iii, com fulcro no art. 177, vi e art. 
189, caput e art.190, vii, todos da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar a iNstaUraÇÃo 
de Processo adMiNsitrativo disciPliNar em desfavor dos servidores 
v.e.s.l. (M.f.: 5943031), agente penitenciário e a.c.a.f. (M.f.: 5947767), 
diretor, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcional 
referente à suposta agressão contra à PPl adriaNo de soUsa oliveira 
(iNfoPeN 75503), custodiado na central de triagem de Metropolitana iii
-ctM iii. os servidores incorreram em falta grave, infringindo os arts. 177, 
vi e art. 189, caput e art.190, vii, todos da lei estadual nº 5.810/1994-
rJU/Pa;
art. 2º - encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para a diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813678
Portaria Nº 0802/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 09 de junho de 2022.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsideraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
5585/2020-cGP/seaP, objetivando apurar suposta inércia administrativa, 
falta de planejamento ou má gestão de recursos públicos no que tange 
à contratação emergencial de empresa especializada na prestação de 
serviço de lotação de ônibus, até a conclusão do processo licitatório nº 
2020/317789, para o mesmo objeto;
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coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, verificou indícios de materialidade e autoria em desfa-
vor dos servidores K.P.d.f. (M.f.: 55586753), B.c.N. (M.f.: 5947373) e 
r.c.s.r. (M.f.: 5948705), no entanto, houve o encerramento do vínculo 
funcional dos servidores, razão pela qual pugnou pelo arquivamento por 
perda de objeto, e, em caso de retorno dos servidores ao quadro funcional 
desta secretaria, após a devida comunicação da diretoria de Gestão de 
Pessoas, nos termos da Portaria Nº 863/2019-cGP/sUsiPe, que seja 
instaurado Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar a responsa-
bilidade subjetiva dos envolvidos;
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar o arQUivaMeNto 
Por Perda de oBJeto, em razão do encerramento dos vínculos funcio-
nais dos ex-servidores K.P.d.f. (M.f.: 55586753), B.c.N. (M.f.: 5947373) e 
r.c.s.r (M.f.: 5948705), e, em caso de retorno destes ao quadro funcional 
desta secretaria, após a devida comunicação da diretoria de Gestão de 
Pessoas, nos termos da Portaria Nº 863/2019-cGP/sUsiPe, que seja 
instaurado Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar a responsa-
bilidade subjetiva dos envolvidos;
art. 2º - encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria à 
Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, para fins de registro nos assenta-
mentos funcionais dos servidores;
Art. 3º Oficiar e encaminhar os autos completos ao Ministério Público, à 
Procuradoria Geral do estado e à decrif, para conhecimento e providên-
cias que julgarem necessárias.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813679
Portaria Nº 0737/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de maio de 2022.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsideraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6151/2021-cGP/seaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor W.a.s.a. (M.f: 5948698), objetivando apurar a 
suposta desídia no trato de materiais dos internos custodiados no centro 
de recuperação coronel anastácio das Neves- crcaN, haja vista a exis-
tência de suposto indícios de inobservâncias aos deveres funcionais por 
parte deste. Sendo esta conduta classificada como falta grave, recaindo, 
em tese, nos arts. 177, vi, art. 189 c/c art. 190, XiX, todos da lei estadual 
nº 5.810/1994-rJU.
coNsideraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, verificou que o servidor W.A.S.A. (M.F: 5948698), teve 
o seu vínculo funcional encerrado antes do término do presente feito, não 
subsistindo o interesse de agir na continuação da apuração administrativa 
da sua responsabilidade, pugnando pelo arQUivaMeNto Por Perda de 
oBJeto, e, conforme a portaria 863/2019/cGP/sUsiPe, em caso de retor-
no do servidor ao quadro funcional, recomendou que seja dado prossegui-
mento deste Processo administrativo disciplinar;
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar o arQUivaMeNto 
Por Perda de oBJeto em face do ex-servidor W.a.s.a. (M.f: 5948698), e 
com fulcro na portaria 863/2019-cGP/sUsiPe, em caso de retorno do cita-
do servidor, após a devida comunicação da diretoria de Gestão de Pessoas, 
que seja dada continuidade da instrução deste Processo administrativo 
disciplinar;
art. 2º - encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria à 
diretoria de Gestão de Pessoas- dGP, para fins de registro nos assenta-
mentos funcionais do servidor, e em caso de retorno do servidor W.a.s.a. 
(M.f: 5948698), que comunique imediatamente esta corretiva para o de-
vido procedimento.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813720
Portaria Nº 0805/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 09 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 6992/2022-cGP/seaP, em desfavor do servidor e.Q.M. (M.f.: 
5952957), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou 
funcional referente ao suposto envio de mensagens inadequadas em rede 
social a supervisor de equipe, lotado na Unidade Prisional Masculina de 
tucuruí- UPMt. o servidor incorreu, em tese, aos art. 177, incisos ii, iii e 
vi c/c 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 nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813729
Portaria Nº 0804/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 09 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 6991/2022-cGP/seaP, em desfavor da servidora f.c.P.l. (M.f.: 
54196368), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou 
funcional referente a suposta difamação e conduta desurbana em desfavor 
de servidor lotado na central de triagem Masculina de abaetetuba-ctMaB. 
a servidora incorreu, em tese, art. 177, incisos ii, iii e vi c/c 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 nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813732
Portaria Nº 0806/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 09 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 6993/2022-cGP/seaP, em desfavor do servidor f.J.r.M. (M.f.: 
5915835), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou fun-
cional, ao supostamente, não observar os procedimentos padrões de se-
gurança dentro do Presídio estadual Metropolitano ii- PeM ii. o servidor 
incorreu, em tese,  aos art. 177, incisos vi c/c 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 nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813727
Portaria Nº 0803/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 09 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 6990/2022-cGP/seaP, em desfavor da servidora i.l.N. (M.f.: 
57214084), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou 
funcional referente a suposta conduta inadequada frente suas atribuições 
funcionais, por supostamente se recusar a  repassar rádio Ht para outro 
servidor. o servidor incorreu, em tese, art. 177, inciso vi c/c 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.
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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 e à caeP.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813735
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: 813740
Portaria Nº 0800/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 09 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 6989/2022-cGP/seaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional dos servidores v.e.s.l. (M.f.: 5943031), agente penitenci-
ário e a.c.a.f. (M.f.: 5947767), diretor, objetivando apurar a responsabili-
dade administrativa e funcional referente à suposta agressão contra a PPl 
adriaNo de soUsa oliveira (iNfoPeN 75503), custodiado na central 
de triagem de Metropolitana iii- ctM iii. os servidores incorreram em 
falta grave, infringindo os arts. 177, vi e art. 189, caput e art.190, vii, 
todos da lei estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa, conforme sindicância admi-
nistrativa investigativa nº 6669/2022.
art. 2º – constituir comissão composta por rodriGo costa PiNHeiro 
de soUsa (M.f.: 54196889)–Presidente; eltoN da costa ferreira 
(M.f.: 57202521)– Membro; adriaNa ferraZ do Prado MaUÉs (M.f. 
57201800)– 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 nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813737
Portaria Nº 0740/2022-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 
6288/2021-cGP/seaP, objetivando apurar denúncias de familiares de pre-
sos custodiados na cadeia Pública de Parauapebas – cPP, sobre a compra 
de uniformes, conforme ofício nº 184/2020-2ª-PJP/MP, de 22/10/2020; e 
Protocolo nº 389275, registrado no disque 100.
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUivaMeNto, tendo em vista a ausência 

de indícios de  autoria, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU 
c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar o arQUiva-
MeNto, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813713
Portaria Nº 0792/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsideraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
6752/2022-cGP/seaP, objetivando apurar os fatos narrados no termo de 
denúncia nº 104/2021-cGP/seaP, datado de 23/04/2021, acerca de su-
posta falta de urbanidade de Policial Penal, no dia 22/04/2021, no centro 
de recuperação feminino-crf.
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUivaMeNto, tendo em vista a ausência 
de indícios de responsabilidade funcional em desfavor de servidor lotado 
no crf, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, 
§4° da lei n° 8.972.2020;
resolve:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e deterMiNar o arQUiva-
MeNto, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813707
Portaria Nº 0739/2022-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 
6491/2021-cGP/seaP, objetivando apurar suposta agressão física à PPl 
leoNardo de oliveira NasciMeNto (iNfoPeN 68166), quando custo-
diado na cadeia Pública de Jovens e adultos-cPJa, na cela a-14 e B-11, 
por agentes que compõe o plantão Bravo, conforme ofício nº 2004/2021-
veP/rMB.
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUivaMeNto, tendo em vista a ausência 
de indícios de autoria, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU 
c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
resolve:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e deterMiNar o arQUivaMeN-
to, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813716
Portaria Nº 0738/2022-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 
6503/2021-cGP/seaP, objetivando apurar a denúncia de suposto agressão 
às PPl’s da cela B-18 e da cela a-15, no dia 18/07/2021, e de suposta irre-
gularidade no procedimento de banho de sol dos internos do centro de re-
cuperação Penitenciário do Pará – crPP v, conforme termo de denúncia da 
PPl leoNardo BarBosa de oliveira (iNfoPeN 73946), de 09/08/2021.
coNsideraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUivaMeNto, tendo em vista a ausência 
de indícios de  autoria, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU 
c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
resolve:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e deterMiNar o arQUivaMeN-
to, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813718
Portaria Nº 0807/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 09 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 6994/2022-cGP/seaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional em desfavor do servidor J.G.P.J. (M.f.: 5897470), agente 
penitenciário, por supostas faltas injustificadas em serviço, quando lotado 
no centro integrado de Monitoramento eletrônico- ciMe ParaGoMiNas. o 
servidor infringiu, em tese, os art. 177, vi, art. 178, iv e Xii c/c art. 189, 
caput, todos da lei estadual nº 5.810/1994- rJU/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. 
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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 registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 813724

.

.

errata
.

errata de Portaria
Incluir na PORTARIA Nº 960/2022, publicada no Diário Oficial Nº 34.996 de 
06 de junho de 2022, o nome do servidor: 5908925 – tHiaGo MartiNs 
da costa – aGP.
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 813368

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022 - UasG 925852
Processo nº 2021/696728, que tem como objeto a aquisição de materiais 
permanentes para equipar o “Patronato Público do Pará: escritório social 
de atendimento ao egresso”.
data de abertura: 29/06/2022 às 10:00h (Horário de Brasília), edital en-
contra-se acessível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.compraspara.pa.gov.br. responsável pelo certame: Gabriel da silva 
Gonçalves do espírito santo; local de abertura:
www.comprasgovernamentais.gov.br
saMUelsoN Yoiti iGaKi
ordenador de despesas

Protocolo: 813795

.

.

diÁria
.

Portaria Nº.1461/2022 - 641922 - ctM iV
objetivo: coNdUZir iNterNo, a fiM de ParticiPar de aUdieNcia Na 
coMarca de tailaNdia /Pa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta iZaBel
destino: tailaNdia
servidor (es):cecilio JUNior Mota vieira, Mat.5950089,Policial Pe-
Nal,deivide soUsa saNtos, Mat. 5906318,aGeNte PrisioNal,MaUro 
serGio raMos dos aNJos, Mat.59500701,Policial PeNal.
Período: 07/06/2022 - diária(s):01 (UMa)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 813541
Portaria Nº 1593/2022 – 657203 cPM
objetivo: escoltar PPl Para aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: roNdoN do Pará
servidor (es): 5741645 Jose evaNdro liMa-Motorista; 5954304 
cleBdoN Pereira ferNaNdes Policial PeNal; 5954035 JoNas liMa 
de oliveira-aG. PeNiteNciário; 80015484 roBerto MartiNs saN-
tos-aG. PeNiteNciário.
Período: 02/06/2022 - diária (s): 1/2 (meia diária)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 813259
diÁria
Portaria Nº 1618/2022 – 417337 crrcaM
objetivo: levar docUMeNtaÇÃo da UP Para a sede da seaP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caMetá
destino: BelÉM
servidor (es): 54182148 Maria fraNcisca da costa rodriGUes-aG. 
de Portaria; 54191373 aleXaNdre MaUrillo oliveira triNdade-
Motorista.
Período: 04 a 05/04/2022 - diária (s): 1 ½ (uma e meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 813256
Portaria Nº 1619/2022 – 468884 crrta
objetivo: receBer MedicaMeNtos e Materias tÉcNicos refereNte 
ao setor de saÚde da UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: toMÉ-aÇU
destino: BelÉM
servidor (es): 84004231 iZaias PaNtoJa da silva-Motorista
Período: 20/04/2022 - diária (s): 01 (uma diária)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 813257

Portaria Nº 1594/2022 – 687406 crrt
objetivo: escoltar PPl eM carater de traNsferÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: tUcUrUi
destino: saNta iZaBel do Pará
servidor (es): 5931790 GeMMisoN ferraNte de soUZa-aG. PeNiteNci-
ário; 5953868 rafael carlos da silva-aG. PeNiteNciário; 80015454 
NarlisoN silva dos saNtos-aG. PeNiteNciários; 58687771 daNiel 
Pereira BarBosa-Motorista.
Período: 03 a 04/06/2022 - diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 813262
Portaria Nº 1629/2022 – 662745 - crrBreVes
objetivo: escoltar PPl eM carater de traNsferÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: Breves
destino: BelÉM
servidor (es): 5905635 BriaN davissoN assis de vascoNcelos-Po-
licial PeNal; 5918095 lUcas leÃo vaNZeler-aG. PeNiteNciário; 
5943238 Marcos de Moraes dias-aG. PeNiteNciário; 5918125 re-
Nato loUreiro da silva-aG. PeNiteNciário; 8403283 saUlo PaNto-
Ja aNdrade-aG. PeNiteNciário.
Período: 05 e 06/06/2022 - diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 813268
Portaria Nº 1630/2022 – 686136 cPr
objetivo: escoltar PPl eM carater de traNsferÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: redeNÇÃo
destino: MaraBá
servidor (es): 5954145 rodriGo da silva leite silveira-Policial Pe-
Nal; 5954170 lUiZ Messias da costa Neto-Policial PeNal; 5950035 
Marcos feliPe saNcHes de soUsa-Policial PeNal.
Período: 02/06/2022 - diária (s): 1 (umaP)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 813275
Portaria Nº 1595/2022 – 701097 ctMs
objetivo: escoltar PPl eM carater de traNsferÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNtarÉM
destino: alMeiriM
servidor (es): 5957802 JaiNe caroliNa cota caMPos-aG. PeNiteNci-
ário; 5947513 lUccas feliPe dUarte dos saNtos-aG. PeNiteNciá-
rio; 5923493 Marcelo PiNHeiro de aNdrade-GereNte de seGUraN-
Ça; 5923495 roUWlaNdeMBerG loBato da silva-aG. PeNiteNciário; 
5953922 JoÃo JUNio de soUsa Mota-aG. PeNiteNciário; 5937505 re-
Nato Matos PareNte-aG. PeNiteNciário.
Período: 06 a 09/06/2022 - diária (s): 3 1/2 (três e meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 813270
Portaria Nº 1596/2022 – 689097 - ctMs
objetivo: escoltar PPl Para aUdiÊNcia de coleta de dNa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNtarÉM
destino: PraiNHa
servidor (es): 5942958 aNdersoN PeiXoto da costa-aG. PeNiteNciá-
rio; 8400868 MÔNica Pessoa MacHado-aG. PeNiteNciário; 5927293 
JoNatas aMaral leal-aG. PeNiteNciário.
Período: 09 a 11/06/2022 - diária (s): 2 1/2 (duas e meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 813272
Portaria Nº 1592/2022 – 687372 crrt
objetivo: escoltar PPl eM carater de traNsfer.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: tUcUrUi
destino: MaraBá
servidor (es): 5931411 JUlicelMo araUJo de oliveira-aG. PeNiteN-
ciário; 58687771 daNiel Pereira BarBosa-Motorista; 5940847 ro-
driGo cadete da silva-aG. PeNiteNciário.
Período: 01/06/2022 - diária (s): 1 (uma)
ordenador: saMUelsoN Yoiti iGaKi

Protocolo: 813273

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 1684/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
o diretor de GestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
eXclUir da Portaria N° 907/2021/dGP/seaP/Pa de 11/06/2021, publi-
cada no doe n° 34.611 de 15/06/2022, Jose lUiZ dos saNtos JUNior, 
matrícula n° 5949459/1, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GseP, com lotação no centro de recuperação de condena-
dos de icoaraci (crci), a contar de 31 de maio de 2022.
desiGNar aNtoNio MiGUel PaNtoJa Barreto, matrícula nº 
57230857/1, para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 
01 de junho de 2022.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 813534
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Portaria N° 1685/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
o diretor de GestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
eXclUir da Portaria N° 2651/2021/dGP/seaP/Pa de 06/10/2021, pu-
blicada no doe n° 34.728 de 07/10/2022, lUciaNo silva dos saNtos, 
matrícula n° 5954131/1, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GseP, com lotação na Unidade Prisional Masculina de tucu-
ruí  (UPMt), a contar de 01 de julho de 2022.
desiGNar GilsoN raMos Meireles, matrícula nº 5954064/1, para exer-
cer a referida função na unidade penal, a contar de 02 de julho de 2022.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 813535
Portaria N° 1686/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
o diretor de GestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
desiGNar (o) a servidor (a) Jessica caroliNe GaleNde cUrY, matrícu-
la funcional n° 5928133/2, para exercer a Função Gratificada de Supervi-
sor de equipe Penitenciária - fGeP, com lotação no centro de reeducação 
feminino – crf em substituição à servidora doricleia Melo riBeiro, 
matrícula funcional n° 5949991/1, em virtude de encerramento por solici-
tação da titular da função, a contar de  01 de junho 2022.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 813536
Portaria N° 1687/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
o diretor de GestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
desiGNar a servidora HaBias dos saNtos fUrtado, matrícula funcio-
nal n° 57230532/5, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
equipe Penitenciária - fGeP, com lotação no centro de reeducação femi-
nino – crf, em substituição a servidora JUcelia castro saraiva, matrí-
cula funcional n° 5942427/2, em virtude de remoção para outra lotação, a 
contar de 03 de junho 2022.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 813538
Portaria N° 1688/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
o diretor de GestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
desiGNar o servidor adaM doUGlas castelo Macedo, matrícula fun-
cional n° 54181406/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
equipe Penitenciária - GseP, com lotação no central integrada de Monito-
ramento eletrônico - ciMe, no período de 05/06/2022 a 04/07/2022, em 
substituição ao titular rodolfo riBeiro de aZevedo, matrícula funcio-
nal n° 5726107/1, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 813539

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 384 de 10 de JUNHo de 2022.
servidor: teresa catariNa alMeida da costa
cargo: assistente administrativo
Matrícula: 57207095/1
Período de Gozo: 15.06.2022 a 14.07.2022, 30 (trinta) dias
referente ao triênio: 01.05.1997 a 30.04.2000

Protocolo: 813537

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 388 de 10.06.2022
Processo nº 2022/366049
servidora: aBilio aUGUsto Bastos fraNco filHo
Matrícula: 5891119/1
cargo: assistente cultural
objeto: designado como Gestor do termo de fomento a ser celebrado 
entre esta secretaria de estado de cultura – secUlt e a organização da 
sociedade civil denominada associaÇÃo do GrUPo folclÓrico eX-
PlosÃo de redeNÇÃo, cujo objeto é a realização do Projeto cultural “ci-
dade freNte a freNte” com apresentação cultural de 15 municípios do 
sul e sudeste do Pará, para divulgação cultural da região.

Protocolo: 813589

Portaria Nº 389 de 10.06.2022
servidor: fernando vilhena Júnior
Matrícula: 5933317-3
cargo: Gerente de serviços Gerais
servidor: Maria do céu Braga Martins
Matrícula: 32280-1
cargo: técnico em Gestão cultural-Biblioteconomista
Objeto: Designados como fiscais do contrato a ser celebrado entre esta 
secretaria de estado de cultura – secUlt e a empresa Brasil sHoWs 
e eveNtos eireli, cNPJ nº 04.894.357/0001-11, oriundo da ata de re-
gistro de Preços 001/2021-secUlt, originada do Pregão eletrônico srP-
001/2021, cujo objeto é a aquisição de locação de aparelhamento para 
eventos diversos, arquibancada coberta, cabine de som – 3x2m, camarim 
– 4x4m, cerca modulada, palco grande 18x1m, palco médio 12x08m, palco 
pequeno 08x06m, pórtico, praticáveis para segurança e filmagem, tapu-
me metálico, tenda modulada 12x8m, tenda 10x6m, tenda aberta 6x6m, 
tenda aberta 6x4m, tenda aberta 3x3m, torre para sonorização e gerador 
150 KWa.

Protocolo: 813597

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 390 de 10 de JUNHo de 2022
Processo nº 2022/367363
servidor: YveNs GUerreiro PeNNa
cargo: assessor esPecial ii
objeto: designado como Gestor do termo de fomento a ser celebrado 
entre esta secretaria de estado de cultura – secUlt e a fUNdaÇÃo de 
aMParo e deseNvolviMeNto da PesQUisa - fadesP, cujo objeto é a 
realização do “circUito JaMBU MUlticUltUral”, ampliando a visibilidade 
do trabalho de fazedores e fazedoras de cultura da região amazônica, ga-
rantindo presença de produções periféricas de pessoas pretas, indígenas, 
quilombolas, LGBTIA+, pessoas com deficiência, entre outros recortes de 
sub-representação.

Protocolo: 813491
Portaria Nº 393 de 13.06.2022
Processo nº2022/367515
servidor: MUrilo reis do carMo
cargo: técnico em Gestão Pública
objeto: designado como Gestor do termo de fomento a ser celebra-
do entre esta secretaria de estado de cultura – secUlt e a associa-
ÇÃo dos Moradores do Bairro de fátiMa, inscrito no cNPJ/Mf nº 
23.060.833/0001-43, cujo objeto é a realização do “Xiv- festival JU-
NiNo de oriXiMiNá”, que será realizado no período de 17 a 19.06.2022.

Protocolo: 813502

.

.

coNtrato
.

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 059/2022
Processo Nº: 2022/687850
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: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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: 
258960 (BelÉM) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: caMillo HeNriQUe NasciMeNto de Matos - cPf: 
691.393.342-87
eNdereÇo: av. coNselHeiro fUrtado, 2438, creMaÇÃo, ceP: 66.040-
100, BelÉM-Pa.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813734
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 071/2022
Processo Nº: 2022/687415
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 
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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: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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: 
258974 (BraGaNÇa) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: saNdresoN Marcelo Pereira da silva – cPf Nº 
860.830.662-04
eNdereÇo: av. Polidorio coelho, 520, taira, ceP 68.600.000, Bragança/Pa.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813725
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 063/2022
Processo Nº: 2022/701622
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: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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: 
276961 (oUrÉM) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: aNtoNio lUcas da silva saNtos - cPf: 
096.959.212-48
eNdereÇo: av. PresideNte varGas, 596,terMiNal, ceP: 68.640-000, 
oUrÉM-Pa.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813743
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 061/2022
Processo Nº: 2022/686789
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$ 17.170,50 
(dezessete mil, cento e setenta reais e cinquenta centavos)
data de assiNatUra: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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: 
276493 (cUrUÇá) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: JeffersoN caBral silva – cPf: 661.502.802-68
eNdereÇo: rUa saNta isaBel, 39, cUMUNidade de araQUaiM, ceN-
tro, ceP: 68750-000, cUrUÇa-Pa.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813759

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 070/2022
Processo Nº: 2022/700892
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: 14.605, 00 (quatorze mil seiscentos e cinco reais).
data de assiNatUra: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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: 
258963(soUre) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: filiPe laNHellas da silva – cPf Nº 021.117.222-78
eNdereÇo: av. antônio Baião, 116, Baião/Pa ceP: 68465000.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813700
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 069/2022
Processo Nº: 2022/707917
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: 14.605, 00 (quatorze mil seiscentos e cinco reais).
data de assiNatUra: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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: 
258963(soUre) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: caio viNiciUs aNdrade saNtos– cPf Nº 
044.026.312-38
eNdereÇo: travessa Quatorze, N. 1193, prologamento (Porteira da Barra 
velha), soure ceP: 6880700.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813664
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 058/2022
Processo Nº: 2022/691136
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: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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: 
258960 (BelÉM) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
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servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: aNdro feliPe PiNHeiro Pereira – 
cPf Nº 899.945.662-53
eNdereÇo: rua Yamada, 0 Qd K lt 24 - tapanã (icoaraci) Belém /estado 
do Pará ceP: 66833-605.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813497
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 060/2022
Processo Nº: 2022/ 695373
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: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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.de sPort. e oUtras Ptres: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
259005 (aNaNiNdeUa) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503- 8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: liZZiaNe silva dos saNtos – cPf Nº 713.694.902-59
eNdereÇo: tv. We 45, 451 – cidade Nova 4/ ananindeua – Pa – ceP 
67.133 - 280.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813506
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 057/2022
Processo Nº: 2022/694243
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: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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: 
258960 (BelÉM) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: idaiaNa soUsa da Hora – cPf Nº 741.790.472-68
eNdereÇo: conj. castro Moura, n°5, águas Negras, ceP: 66800-000, Be-
lÉM, Pará.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813481
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 062/2022
Processo Nº: 2022/ 692579
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: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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.d esPort. 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 PreMiado: fraNcisco dos saNtos costa – 
cPf Nº 023.435.102-02
eNdereÇo: rodovia everaldo Martins, Km 25, nº8000, comunidade cara-
nazal - alter do chão, ceP: 68109000, santarém, Pará.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813520
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 064/2022
Processo Nº: 2022/695207
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: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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: 
259005 (aNaNiNdeUa) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: MarcUs viNiciUs GoMes silva – cPf Nº 
025.581.212- 43
eNdereÇo: rua We. 69, N° 1031, bairro: cidade nova 6, ceP: 67140-110, 
ananindeua/Pa.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813532
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 042/2022
Processo Nº: 2022/669276
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: 09/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 09/06/2022 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: 
262781 (castaNHal) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: GaBriel BeNtes PeiXoto – cPf Nº 042.630.122-67
eNdereÇo: rUa seGUNda Nº 161 – Bairro saNta lÍdia, castaNHal/
Pa, ceP: 68.745-542.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813179
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 074/2022
Processo Nº: 2022/668994
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 
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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: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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 PreMiada: aNa KariNa aveliNo MiraNda  - 
cPf: 787.704.231.392-58
eNdereÇo: aveNida JoÃo PaUlo ii, 047, Novo HoriZoNte, ceP: 
68.780-000, viGia-Pa.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813802
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 068/2022
Processo Nº: 2022/675790
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: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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: 
258960 (BelÉM) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: JacQUes ivaN GeorGes JaNGoUX - cPf: 
104.810.522-91
eNdereÇo: rUa dos cariPUNas, 1766, casa 1, Batista caMPos, ceP: 
66.033-442, BelÉM-Pa.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813808
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 076/2022
Processo Nº: 2022/706011
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$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais)
data de assiNatUra: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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: 
258962 (aBaetetUBa) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: telciaNo e silva de soUsa - cPf: 850.765.542-49
eNdereÇo: rUa laUro sodrÉ 1356, ceNtro, ceP: 68.440-000, aBa-
etetUBa-Pa.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813790

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 077/2022
Processo Nº: 2022/699022
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: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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: 
276561 (oUrÉM) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: caio HeNriQUe aGUiar de JesUs - 
cPf: 024.150.592-50
eNdereÇo: tv teMBes , s/N, oUreM, ceP: 68640-000, oUreM-Pa.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813773
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 066/2022
Processo Nº: 2022/699088
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$ 14.975,00 (catorze mil novecentos e setenta e cinco reais)
data de assiNatUra: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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: 
258974 (BraGaNÇa) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiada: iZaBel cristiNa rocHa aNdrade - 
cPf: 700.042.002-25
eNdereÇo: rUa J carvalHo, sN 02, vila siNHá, ceP: 68600-000, Bra-
GaNÇa-Pa.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813783
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 080/2022
Processo Nº: 2022/694525
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: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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.
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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: saBriNa NaZarÉ assis da silva – 
cPf Nº 875.481.942-34
eNdereÇo: Nova, 1818, fUNdos, Pedreira - BeleM – Pa ceP: 66083-441.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813836
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 078/2022
Processo Nº: 2022/694328
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$ 13.865,50 (treze mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cin-
quenta centavos)
data de assiNatUra: 13/06/2022
viGÊNcia do coNtrato: 13/06/2022 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 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PreMia.cUltUr.
artis.cieNtif.desPort. e oUtras Ptres: 158421 Pi: 1030008421c 
aÇÃo: 276418 (GarrafÃo do Norte) fUNcioNal ProGraMática: 
13.392.1503-8421.
servidor resPoNsável: designado pela Portaria Nº 052 de 10 de 
fevereiro de 2022.
artista PreMiado: ariadila Maiara crUZ saNtos - cPf: 610.144.013-30
eNdereÇo: rUa saNtos dUMoNt, s/N, Bela vista, ceP; 68.665-000, 
GarrafÃo do Norte-Pa..
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 813845

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 1
Processo Nº 2022/660730
data de assiNatUra: 13/06/2022
JUstificativa: o presente termo aditivo tem por objeto a alteração con-
tratual para o acréscimo de quantitativo de serviços e, consequentemente, 
a alteração do valor contratual. fica acrescido aos espaços atendidos pelo 
serviço objeto do contrato: 12 (doze) novas diárias de serviços de aluguel.
em função do acréscimo quantitativo do serviço contratado, que corres-
ponde a aproximadamente 24% (vinte e quatro porcento) do quantitativo 
do objeto original do contrato, considera-se como novo valor contratual 
mensal o importe de r$ 120.280 (cento e vinte mil duzentos e oitenta 
reais).
a alteração fundamenta-se no art. 65, inciso i, b, §1º, da lei nº 8.666/93.
Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101006355 (recursos ordi-
nários) Natureza da despesa: 339033-PassaGeNs e desPesas coM lo-
coMoÇÃo Ptres: 158338 Pi: 412cto8338c aÇÃo: 240303 fUNcioNal 
ProGraMática: 13.122.1297-8338.
coNtrato Nº: 042
eXercÍcio: 2021
coNtratado: seldoN MatHias soUZa soares - Hs serviÇos - cNPJ 
n° 39.553.220/0001-6
eNdereÇo: Passagem Nova, 354, bairro terra firme, Belém, Pará, ceP 
66.077-035.
ordeNador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira.

Protocolo: 813419

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 392/22, de 13.06.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
servidor: Ursula vidal santiago de Mendonça
cargo: assessor especial ii
Matrícula: 5075351-2
Quantidade de diária: 1/2 (Meia)
origem: BelÉM/Pa
destino: BoM JesUs do tocaNtiNs /Pa
Período: 14.06.2022
objetivo: cumprimento de agenda do Governo do estado, no referido município.
ordenador: lUiZ Maria de JesUs soares JUNior/secretário adjunto da 
secretaria de estado de cultura.

Protocolo: 813570

Portaria Nº 387/22, de 10.06.2022
fundamento legal: art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
servidora: thais christina coelho siqueira
cargo: assessor
Matrícula: 5953350-1
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (Uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: caPaNeMa/Pa
Período: 16 a 17.06.2022
objetivo: realizar cobertura jornalística da festividade de corpus christi.

Protocolo: 813479
Portaria Nº 386/22, de 10.06.2022
fundamento legal: art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
servidor: iego alexssander rocha alexandre
cargo: assessor
Matrícula: 5945722/2
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (Uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: caPaNeMa/Pa
Período: 16 a 17.06.2022
objetivo: realizar cobertura jornalística da festividade de corpus christi.

Protocolo: 813474

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso - editaL PreaMar da PaZ
a secretaria de estado de cultura- secUlt, motivada pela necessidade de 
maior prazo para execução dos projetos contemplados, altera o cronogra-
ma do edital Preamar da Paz no item “execução do projeto e entrega do 
relatório simplificado de cumprimento do objeto”, cuja data final passa a 
ser 30 de junho.

Protocolo: 813584

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1327 de 13 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 
2022/711347.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais da “oficiNa daNÇa do 
veNtre” referente à iN 1036/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) servidor 
(a) valMir de soUZa NasciMeNto, matrícula nº: 5899702/1, cargo: 
téc. em Gestão cultural dança, setor/local de trabalho: docia, e como 
fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a) JorGe lUiZ NasciMeNto da 
cUNHa matrícula nº: 54186729-1; cargo: coordenador de iniciação artís-
tica, 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: 813429
Portaria Nº 1325 de 13 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 
nº2022/714597.
resolve desiGNar, para as funções de fiscaisda“oficiNa de daNÇa 
coNteMPorÂNea” referente à iN 1023/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) 
servidor (a)tHaYs oliveira reis matrícula nº: 57175738 cargo: téc. em 
Gestão cultural, setor/local de trabalho: docia, e como fiscal sUBs-
titUto, o (a) servidor (a)JorGe lUiZ NasciMeNto da cUNHa, matrícu-
la nº:54186729,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: 813422
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Portaria Nº 1326 de 13 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 
nº2022/688887.
resolve desiGNar, para as funções de fiscaisda“oficiNa de escrita 
criativa” referente à iN 1023/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) servidor 
(a)JaQUeliNe cristiNa soUZa da silvamatrícula nº: 54185773/3car-
go: téc. em Gestão cultural, setor/local de trabalho: docia, e como 
fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a)aNdrei MiralHa, matrícula 
nº:54186059,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: 813425
Portaria Nº1328 de 13 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 
2022/715516.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais da “oficiNa de daNÇas 
UrBaNas” referente à iN 1035/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) servidor 
(a) JorGe lUiZ NasciMeNto da cUNHa matrícula nº: 54186729-1; car-
go: coordenador de iniciação artística, setor/local de trabalho: docia, 
e como fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a)tHaYs oliveira reis, 
matrícula nº:57175738,cargo:téc. em Gestão cultural dança, 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: 813441
Portaria Nº1336 de 13 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/ 
699138.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “Nas oNdas 
do GUaJará”, referentes à iN 1043/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) 
servidor (a) BrUNo de araUJo reis, matrícula nº: 5960437/1, cargo: 
GereNte, setor/local de trabalho: Nlcc, 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: 813812
Portaria Nº1335 de 13 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 
2022/460034.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “soM Para 
todes”, referentes à iN 1042/2022– 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: 813821
Portaria Nº1334 de 13 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/ 
460357.

resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “BalÉ Po-
PUlar virtUal”, referentes à iN 1041/2022– 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:coor-
denador, 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: 813793

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1324 - cGP/daF/FcP de 13 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do estado do Pará, 
publicado no doe nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
resolve:
desiGNar o servidor aleX aNdersoN BraZ reNdeiro, Matrícula 
5910588/1, cargo assisteNte adMiNistrativo, o qual substituirá o ti-
tular PaUlo serGio assUNcao, Matricula 57176584/4, cargo: diretor, 
que estará de férias, conforme Portaria Nº 1106 cGP/fcP de 25/05/2022 
- doe nº 34.985 de 27/05/2022, no período de 13/06/2022 à 12/07/2022
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
GUilHerMe relvas d’oliveira 
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 813369

.

.

errata
.

secretaria do Programa seMear, edital 001/2022 vem por meio deste 
informar errata referente a. resolução 001/2022 resUltado fiNal de 
PROJETOS SELECIONADOS, publicado em diário oficial Nº 34.980 em 24 
de maio de 22. Pagina 124.
onde se lê:

282/2022 a.l dos santos Produções e eventos festsol

Leia-se:
282/2022 l M M  Neto ProdUÇÕes e eveNtos ltda festsol

Guilherme relvas d´oliveira
Presidente

Protocolo: 813427
errata  do  ProtocoLo – 811238 
Publicado no d.o.e nº 35.002 em 09/05/2022 
onde se lê: “[...]do ProJeto “tocaNdo os ritMos do Pará”[...]” 
Leia-se: “[...]do ProJeto “arrasta-PÉ BraGaNtiNo” [...]

Protocolo: 813470
secretaria do Programa seMear, edital 001/2022 vem por meio des-
te informar errata referente a resolução 001/2022 resUltado fiNal de 
PROJETOS SELECIONADOS, publicado em diário oficial Nº 34.980 em 24 
de maio de 22. Pagina 124.
onde se lê:

282/2022 a.l dos santos Produções e eventos festsol

Leia-se:
282/2022 l M M  Neto ProdUÇÕes e eveNtos ltda festsol

Guilherme relvas d´oliveira
Presidente

Protocolo: 813243

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1023/2022
Pae: 2022/ 714597
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executar a oficiNa de daN-
Ça coNteMPorÂNea
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 563/2022 
– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): BárBara Priscila NasciMeNto corrÊa loBato, inscri-
to(a)no cPf de nº001.128.732-27
valor total: r$ 1.400,00
data: 13/06/2022
ordenador: GUilHerMe relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1023/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1023/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 13/06/2022
ordenador: GUilHerMe relvas d’ oliveira

Protocolo: 813421
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1024/2022
Pae: 2022/ 688887
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executar a oficiNa de es-
crita criativa
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 564/2022 
– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): roGÉrio alaN taNcredo, inscrito(a)no cPf de 
nº645.591.062-15
valor total: r$ 1.400,00
data: 13/06/2022
ordenador: GUilHerMe relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1024/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1024/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 13/06/2022
ordenador: GUilHerMe relvas d’ oliveira

Protocolo: 813423
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1036/2022
Pae: 2022/711347
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executar a oficiNa de daN-
Ça do veNtre.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 
1035/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): aNicÉe do carMo e silva, inscrito (a) no cPf de nº 
680.933.222-72
valor total: r$ 1.400,00
data: 13/06/2022
ordenador: GUilHerMe relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1036/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1036/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 13/06/2022
ordenador: GUilHerMe relvas d’ oliveira

Protocolo: 813432
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1035/2022
Pae: 2022/715516
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executar a oficiNa de daN-
Ças UrBaNas
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 581/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: isMael dos saNtos rodriGUes, inscrito(a)no cPf de 
nº 006.521.362-90
,valor total: r$ 1.400,00
data: 13/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1035/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1035/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 13/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 813442

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1001/2022
Pae: 2022/461406
objeto: ProJeto “arrasta-PÉ BraGaNtiNo” no qual o artista: tHais 
PorPiNo se apresentará em formato presencial no município de Bragança/
Pa, no dia 19/06/2022, as 19h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 965/2022 – 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: f5 ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
valor total: r$ 10.000,00
data: 13/06/2022
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: 13/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 813472
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1043/2022
Pae: 2022/ 699138
objeto: ProJeto “Nas oNdas do GUaJará” no qual o artista: MatHeUs 
taYlor, deNilsoN cUNHa, lUU soUsa, JosY oliveira, lUcas fer-
radais, ricK aviZ, Gil MartiNs e daNY BlacK  se apresentarão em 
formato presencial, no dia 17/06/2022, das 16h às 00h, no município de 
Belém/Pa na Praça Matriz, icoaraci.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1012/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
deMP 00404; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
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: aNY ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPJ: 
23.900.937/0001-19
valor total: r$ 80.000,00
data: 13/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1043/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1043/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 13/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 813809
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1041/2022
Pae: 2022/ 460357
objeto: ProJeto “BalÉ PoPUlar virtUal” no qual o artista: BalÉ PoPU-
lar das áGUas, BaNda foUr MUsic, BaNda Ki teNtaÇÃo, aMaZÔNia 
Groove, NaNa costa se apresentarão em formato digital – live, no dia 
15/06/2022, das 10h às 15h, no município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1009/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049239; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: GM ProdUcoes & eveNtos, inscrita no cNPJ 
25.040.045/0001-10
valor total: r$ 72.000,00
data: 13/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1041/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1041/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 13/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 813791
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1042/2022
Pae: 2022/460034
objeto: ProJeto “soM Para todes” no qual o artista: rota liNear, se-
veN Jr, rodriGo Melo, cHarles aNdi, cYNtHia PaMPolHa, QUiNteto 
caXaNGá, lari Xavier, roNNY Moreira, GrUPo PaGodeÔ, BaNda ve-
saNo e cleUMa rodriGUes se apresentarão em formato digital – live, 
no dia 17/06/2022, das 10h00 às 21h00, no município de Belém/Pa.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1004/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; fonte recurso: 
0301 Plano interno: 22 df 4049227; elemento de despesa: 339039; 
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ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: l a ProdUÇÕes de eveNtos, inscrita no cNPJ:28. 
652.606/0001-20
valor total: r$155.000,00
data: 13/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1042/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1042/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 13/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 813826

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.329 de 14 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 do recurso referente etaPa de HaBili-
taÇÃo do edital 06/2022 – folGUedo JUNiNo 2022.
recUrso Provido:
ÉvelYN vitÓria PeNicHe Moraes 
recUrsos NÃo Providos:
david BeNedito dos saNtos Barros – Proponente realizou inscrição 
como Mei, não previsto no edital, conforme item 3.2. documentação enca-
minhada não inclui ato constitutivo, (estatuto e ata de fundação da entida-
de), conforme prevê item 3.10, alínea “e”.
 laUra seNa de MoUra – Proponente encaminhou documentação cripto-
grafada, inviabilizando a análise documental. 
EYDI REJANE DA COSTA FERREIRA – Documento de identificação do pro-
ponente (rG), incompleto: não foi encaminhada a foto do documento (só 
foi encaminhado um lado do documento). 
siMoNe soUZa da silva – Não apresentou documento referente ao item 
3.10, alínea “i”, (declaração Negativa de vínculo); declaração de terceiros 
para comprovação de endereço não assinado pelo declarante. 
KariNa Maria caBral – Proponente não enviou clipagem, conforme pre-
vê item 3.10 do edital, alínea “j”. 
WilsoN carlos Pereira GoMes - Proponente realizou inscrição como 
Mei, não previsto no edital, conforme item 3.2; documentação encami-
nhada não inclui ato constitutivo, (estatuto e ata de fundação da entidade), 
conforme prevê item 3.10, alínea “e”.
art. 2º. tornar público o resultado do recurso referente etaPa de seleÇÃo 
do edital 06/2022 – folGUedo JUNiNo 2022.
recUrso Provido
sHirleY lidiaNe saNtaNa de soUZa
recUrso NÃo Provido
aUriMar dos saNtos loPes: Proponente não atingiu pontuação mínima 
dentro do número de vagas, conforme prevê item 5.6 do edital.
lUiZ MoNteiro Neves: Proponente não atingiu pontuação mínima dentro 
do número de vagas, conforme prevê item 5.6 do edital.
Marcio alaN NoGUeira NaveGaNtes: Proponente não atingiu pontu-
ação mínima dentro do número de vagas, conforme prevê item 5.6 do 
edital.
fraNcisco cHaves riBeiro Proponente não atingiu pontuação mínima 
dentro do número de vagas, conforme prevê item 5.6 do edital.
Yala Maria fraNco MartiNs Proponente não atingiu pontuação mínima 
dentro do número de vagas, conforme prevê item 5.6 do edital.
fraNceNilda de JesUs Morais aMador Proponente não atingiu pon-
tuação mínima dentro do número de vagas, conforme prevê item 5.6 do 
edital.
KarYNNe esteves soeiro: Proponente não atingiu pontuação mínima 
dentro do número de vagas, conforme prevê item 5.6 do edital.
eNdY oliveira PiNHeiro: Proponente não atingiu pontuação mínima 
dentro do número de vagas, conforme prevê item 5.6 do edital.
selMa Maria rosa dos saNtos: Proponente não atingiu pontuação mí-
nima dentro do número de vagas, conforme prevê item 1.4 do edital.
MUrilo artHUr araÚJo alfaia: Proponente não atingiu pontuação míni-
ma dentro do número de vagas, conforme prevê item 1.4 do edital.
lUiZ Geraldo Melo MoUra JÚNior: Proponente não atingiu pontuação 
mínima dentro do número de vagas, conforme prevê item 1.4 do edital.
aNa carla ataide da silva sarMeNto: Proponente não atingiu pon-
tuação mínima dentro do número de vagas, conforme prevê item 1.4 do 
edital.
alessaNdra dos saNtos: Proponente não atingiu pontuação mínima 
dentro do número de vagas, conforme prevê item 1.4 do edital.
vitÓria leoNor de soUsa GoMes: Proponente não atingiu pontuação 
mínima dentro do número de vagas, conforme prevê item 1.4 do edital.
JosÉ Maria costa Melo: Proponente não atingiu pontuação mínima den-
tro do número de vagas, conforme prevê item 1.4 do edital.
art. 3º. remanejar uma vaga da expressão cultural ParáfolclÓrico 

para a expressão cultural cariMBÓ, em cumprimento a exigência da pon-
tuação mínima prevista no edital no item 5.6.
art. 4º. tornar pública a lista de HaBilitados do edital 06/2022 – 
PrÊMio folGUedo JUNiNo 2022.
Lista de HaBiLitados

adeNilsoN soUsa das cHaGas edUardo ferreira da costa loUrival MoNteiro Barros
adriaNa de oliveira aMaNaJas edUardo NaZarÉ vieira Pereira lUcas PacHeco BraGaNÇa

alaN cHaves riBeiro eleN deBora rodriGUes teraN lÚcia alaNe de soUsa triNdade
alBerto costa de Melo eNdY oliveira PiNHeiro lUciaNo JUNio PiNHeiro de farias

alcioNe da rocHa liMa tavares ÉvelYN vitÓria PeNicHe Moraes lUciMar PiNHeiro da s. rodriGUes
alessaNdra dos saNtos faBio de alMeida ferreira lUcival MarQUes ZeferiNo

aleXaNdre NaZareNo MiraNda 
costa faBio rodriGUes Pereira lUZ lUis aNtoNio PoNtes BarBosa

aMaNda caroliNe ferreira raBelo ferNaNdo dos saNtos cardoso lUiZ Geraldo Melo MoUra JUNior
aNa carla ataide da s. sarMa-

NeNto fraNceNilda de JesUs M. aMador lUiZ MoNteiro Neves

aNa cecilia loPes rodriGUes fraNciNete MiraNda da silva lUMa HatHelleN feliPe Brasil
aNa GleYce dos saNtos de soUsa fraNcisco cardoso feitosa MadaleiNe do carMo NasciMeNto

aNa Maria silva cÂMara fraNcisco cHaves riBeiro MaNoel rodriGUes ferreira
aNaMÉlia BarBosa riBeiro Geisa Pereira dos saNtos Márcia aNdrÉia seNa de MacÊdo

aNdreZa do socorro liMa de 
soUZa iara MoNica coUtiNHo de oliveira Marcio alaN NoGUeira Nave-

GaNtes
aNNa caroliNa PadilHa castro 

GoMes iraceMa JesUs de oliveira Marcio rodriGUes cardoso

aNtoNio aQUiles silva dos saNtos ivaN carlos farias sarMeNto Maria de NaZarÉ do Ó riBeiro
arleilsoN cUNHa da coNceiÇÃo JÓ serrÃo da costa Maria do socorro correa vieGas

aUriMar do saNtos loPes Joao Batista Morais QUadros Maria isaBel de carvalHo f. 
afoNso

BeNedito da silva oliveira JosÉ Maria costa Melo Maria rosaNGela silva de NaZarÉ
BerNadete de loUrdes s. Bo-

Nifacio JosÉ rodriGUes da silva Maria rosilda daX silva

claUdio rUi da silva JUNior JosÉ soares da silva MarilZa do socorro aMaral 
tavares

cleBer aUGUsto costa de Melo JUveNal raMos de oliveira MarYele PiNHeiro araÚJo
daNiel leÃo Pereira KarYNNe esteves soeiro MaYloN PatricK da silva

dircÉlia de NaZarÉ soUsa Moraes laisa Marie de soUsa GoMes MUrilo artHUr araUJo alfaia 
edNa Maria alves dias laUreNe da costa ataide NalU sUelY MiraNda PaiXÃo
edsoN carlos da silva leNilsoN de HolaNda Barata NilsoN rodriGUes da silva

osÉas costa riBeiro filHo raiMUNda vieira  freire de 
carvalHo tÂNia JUlia de Brito PiNHeiro

PaUlo roBerto oliveira da silva raiMUNdo afoNso do e. saNto 
s.rosa

tHiaGo BreNo sMitH de o. 
PaMPolHa

PaUlo sÉrGio das Neves soUZa raiMUNdo MiGUel roZa dos 
saNtos tHoMaZ BarBosa da crUZ

PaUlo vitor travessos de liMa raiMUNdo rodriGo dos saNtos 
silva viceNte de PaUla carMo tocaNtiNs

Pedro BraGa dos saNtos raYMoN dos saNtos loPes vitÓria leoNor de soUsa GoMes
Pedro HeNriQUe Maciel caMPos roNdiNell aQUiNo PalHa WaNderlei de castro rodriGUes

Pricila cristiaNe saNtos da 
rocHa selMa Maria rosa dos saNtos WaNZiler de Brito de carvalHo

Priscila rodriGUes dUQUe sHirleY lidiaNe saNtaNa de soUZa WasHiNGtoN MoNteiro MeNdes
rafaeli cristiNa de s. dos saNtos sidiNe correa vieGas Yala Maria fraNco MartiNs
raiMUNda NaZarÉ c. de aZevedo taiaNa iloiZe Paes PaNtoJa YUri lisBoa MoreNo

art. 5º. tornar pública a lista de selecioNados do edital 06/2022 – 
PrÊMio folGUedo JUNiNo 2022.
Lista de seLecioNados

seLecioNados Nota seLecioNados Nota
adriaNa de oliveira aMaNaJas 101 claUdio rUi da silva JUNior 101

alaN cHaves riBeiro 101 cleBer aUGUsto costa de Melo 83
alBerto costa de Melo 101 daNiel leÃo Pereira 90

alcioNe da rocHa liMa tavares 101 dircÉlia de NaZarÉ soUsa Moraes 101
aleXaNdre NaZareNo MiraNda costa 101 edNa Maria alves dias 96
aMaNda caroliNe ferreira raBelo 100 edsoN carlos da silva 101
aNa GleYce dos saNtos de soUsa 71 edUardo ferreira da costa 101

aNaMÉlia BarBosa riBeiro 101 edUardo NaZarÉ vieira Pereira 101
aNdreZa do socorro liMa de soUZa 81 eleN deBora rodriGUes teraN 76

aNNa caroliNa PadilHa castro GoMes 101 ÉvelYN vitÓria PeNicHe Moraes 60
arleilsoN cUNHa da coNceiÇÃo 100 faBio de alMeida ferreira 101

BeNedito da silva oliveira 101 faBio rodriGUes Pereira lUZ 101
BerNadete de loUrdes s. BoNifacio 101 fraNciNete MiraNda da silva 101

fraNcisco cardoso feitosa 85 MarilZa do socorro aMaral tavares 101
Geisa Pereira dos saNtos 101 MarYele PiNHeiro araÚJo 86

iara MoNica coUtiNHo de oliveira 101 MaYloN PatricK da silva 101
iraceMa JesUs de oliveira 101 NalU sUelY MiraNda PaiXÃo 101

ivaN carlos farias sarMeNto 100 NilsoN rodriGUes da silva 101
JosÉ rodriGUes da silva 101 PaUlo roBerto oliveira da silva 101

JosÉ soares da silva 85 PaUlo sÉrGio das Neves soUZa 70
JUveNal raMos de oliveira 101 Pedro BraGa dos saNtos 101

laisa Marie de soUsa GoMes 101 Pricila cristiaNe saNtos da rocHa 100
laUreNe da costa ataide 101 Priscila rodriGUes dUQUe 100

leNilsoN de HolaNda Barata 101 rafaeli cristiNa de s. dos saNtos 90
loUrival MoNteiro Barros 101 raiMUNda NaZarÉ c. de aZevedo 78
lUcas PacHeco BraGaNÇa 101 raiMUNda vieira  freire de carvalHo 101

lÚcia alaNe de soUsa triNdade 101 raiMUNdo MiGUel roZa dos saNtos 101
lUciaNo JUNio PiNHeiro de farias 100 raiMUNdo rodriGo dos saNtos silva 96
lUciMar PiNHeiro da s. rodriGUes 101 roNdiNell aQUiNo PalHa 101

lUcival MarQUes ZeferiNo 101 sHirleY lidiaNe saNtaNa de soUZa 95
lUMa KatHelleN feliPe Brasil 100 sidiNe correa vieGas 101

MadaleiNe do carMo NasciMeNto 101 taiaNa iloiZe Paes PaNtoJa 101
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MaNoel rodriGUes ferreira 101 tÂNia JUlia de Brito PiNHeiro 66
Márcia aNdrÉia seNa de MacÊdo 76 tHiaGo BreNo sMitH de o. PaMPolHa 100

Marcio rodriGUes cardoso 101 tHoMaZ BarBosa da crUZ 101
Maria de NaZarÉ do Ó riBeiro 101 viceNte de PaUla carMo tocaNtiNs 101

Maria do socorro correa vieGas 101 WaNderlei de castro rodriGUes 101
Maria isaBel de carvalHo f. afoNso 100 WaNZiler de Brito de carvalHo 66
Maria rosaNGela silva de NaZarÉ 101 WasHiNGtoN MoNteiro MeNdes 61

Maria rosilda daX silva 101 YUri lisBoa MoreNo 100

art. 6º 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: 813869
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1028/2022
Pae: 2022/39900
objeto: ProJeto “erGa as MÃos” no qual o artista: aMoes JUNor, laio 
araUJo & BaNda, BaNda saMBa loUvor, BaNda teMPo de restitU-
IÇĂO, BANDA YASHID, SARAH NABATE, CARLA MACEDO, CINTHIA ROCHA, 
daNiel WilKer, deivettH HeNriQUe, saNtiaGo, que se apresentarão 
em formato digital – live, em 12/06/2022, das 10h às 22h, no Município 
de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 999/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049121; 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: Pires coMUNicaÇÃo visUal, inscrita no cNPJ 
27.830.860/0001-09
valor total: r$ 144.000,00 
data: 10/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1028/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1028/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores mod-
ificações.
Data de Ratificação: 10/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1318 de 10 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 estad-
ual, 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 
2022/399000.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “erGa as 
MÃos”, referentes à iN 1028/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) servidor 
(a) Pedro HeNriQUe cardoso BráZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: 
coordenador, setor/local de trabalho: cMP, e como fiscal sUBstitU-
to, o (a) servidor (a) raiMUNdo do socorro Moraes de alMeida, 
matrícula nº: 5903311/1, cargo: cargo: coordenador, setor/local de tra-
balho: cGP.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira 
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1029/2022
Pae: 2022/699608
objeto: ProJeto “MUsical Nos Palcos” no qual o artista: MoNiQUe 
Moral, BaNda reMeleXo, tHaYs Neves, leoZiNHo forroZeiro, que 
se apresentarão no dia 11/06/2022, das 18h às 21h, no município de 
castanhal/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 991/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
deMP 00399; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
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, Mt ProdUÇÕes e eveNtos inscrita no cNPJ: 
45.080.479/0001-51 e at eNtreteNiMeNto, inscrita no cNPJ: 
43.599.806/0001-50
valor total: r$ 42.000,00 
data: 10/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1029/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1029/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 10/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Portaria Nº 1319 de 10 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 
2022/699608.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “cUltUra 
MUsical Nos Palcos”, referentes à iN 1029/2022– fcP, fiscal titU-
lar, o (a) servidor (a) Pedro HeNriQUe cardoso BráZ, matrícula nº: 
5899706/1, cargo: coordenador, setor/local de trabalho: cMP, e como 
fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a) raiMUNdo do socorro Mora-
es de alMeida, matrícula nº: 5903311/1, cargo: 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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1030/2022
Pae: 2022/ 726278
objeto: ProJeto “BaNZeiro cUltUral Barreiro 2” no qual o artista: 
BaNda HalleY, KalaNGo PoP se apresentarão em formato presencial, no 
dia 11/06/2022, das 19h às 21h, no município de Belém/Pa na Praça da 
Marabá, bairro do Barreiro.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  997/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: 
eMeNda 00041; fonte recurso : 0101; elemento de despesa: 339039; 
ação: 233267.
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: GNf ProdUÇÕes, inscrita no cNPJ 11.648.957/0001-65
valor total: r$ 20.000,00 
data: 10/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1030/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1030/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 10/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº1320 de 10 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 estad-
ual, 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/ 
726278.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “BaNZeiro 
cUltUral Barreiro 2”, referentes à iN 1030/2022– fcP, fiscal titU-
lar, o (a) servidor (a) JosÉ aUGUsto rodriGUes da silva, matrícula 
nº: 57205072/2, cargo: aUXiliar oPeracioNal, setor/local de tra-
balho: cao, e como fiscal sUBstitUto, o (a) servidor (a) saNdra Ma-
ria NasciMeNto de aNdrade, matrícula nº: 5935624, cargo: assesso-
ra, setor/local de trabalho: GaPres.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira 
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1031/2022
Pae: 2022/ 722615
objeto: ProJeto “festa JUNiNa sÃo JUdas tadeU” no qual o artista: 
dJ lÉo soUZa, carol ferNaNdes, BatidÃo do MelodY, GUstavo 
MeNdes, valdecir saNtos, carlos vitor, MoY oliveira, rafaela 
travassos, YoNNe, JÚNior oliveira, cláUdio BlacK, Bia valeNt e 
JHoNY Brito se apresentarão em formato presencial, no dia 10, 11 e 
12/06/2022, das 19h às 00h, no município de Belém/Pa na igreja são 
Judas tadeu – Bairro condor.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  1003/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
deMP 00450; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: Beat MiX eNtreteNiMeNto, inscrita no cNPJ: 
39.150.136/0001-13
valor total: r$ 125.000,00 
data: 10/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1031/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1031/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores mod-
ificações.
Data de Ratificação: 10/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
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Portaria Nº1322 de 10 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 estad-
ual, 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/ 
722615.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais do ProJeto “festa JUNi-
Na sÃo JUdas tadeU”, referentes à iN 1031/2022– 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 – fcP
contrato: 013/2022
Pae: 2022/382846
referente: ata srP nº 009/2022 – Pe 024/2021 – dGl/sePlad
vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura 
valor total: r$ 245.928,48
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.122.1297.4668.0000; Plano 
interno: 412.000.4668c, fonte de recurso: 0101; elemento de despesa: 
339030; ação: 231035
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro: 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: ticKet solUÇÕes HdfGt s/a, inscrita no cNPJ sob o nº 
03.506.307/0001–57,com sede no endereço: rua Machado de assis, nº 
50 edif 2, Bairro santa lucia, Município campo Bom estado, rio Grande 
do sul ceP: 93.700–000, neste ato representado pelo sr. lUciaNo ro-
driGo WeiaNd, portador do rG nº 3.027.063.209 ssP/rs e inscrito no 
cPf: 985.835.520-04 e pelo sr. doUGlas alMeida PiNa, portador do rG 
M3.981.272 ssP/MG, e inscrito no cPf 582.074.816-68
data de assinatura: 13/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1339 de 13 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 estad-
ual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscal-
ização de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae 
2022/382846
resolve desiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 013/2022, 
com a empresa ticKet solUÇÕes HdfGt s/a, que tem como obje-
to a coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Na PrestaÇÃo do 
serviÇos de adMiNistraÇÃo e GereNciaMeNto iNforMatiZado de 
forNeciMeNto coNtÍNUo e iNiNterrUPto de coMBUstÍveis e aGeN-
te redUtor lÍQUido aUtoMotivo (arla 32), eM rede de Postos 
credeNciados eM todo o territÓrio NacioNal Para veÍcUlos 
aUtoMotores e eQUiPaMeNtos iNteGraNtes da frota da adMiN-
istraÇÃo PÚBlica do Poder eXecUtivo do estado do Pará, coM 
UtiliZaÇÃo de cartÃo MaGNÉtico, Pelo MeNor PreÇo, coNforMe 
coNdiÇÕes, QUaNtidades e eXiGÊNcias estaBelecidas Neste iN-
strUMeNto, Para os ÓrGÃos e eNtidades do GoverNo do estado 
Pará, que tem como fiscal titular a (o) servidor (a) Marcelo roBerto 
silva Moraes, matrícula nº 57193530/1, cargo: auxiliar operacional, 
setor/local de trabalho: cao e como fiscal substituto a (o) servidor (a) 
rosa de fatiMa liMa de oliveira, matrícula nº: 32743/1, cargo: coor-
denadora, setor/local de trabalho: cao
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP 
contrato: 020/2022
Pae: 2022/299004
referente: ata srP nº 002/2021 – Pe 007/2021 – srP 002/2021 – fcP 
objeto: aquisição de livros impressos
vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura 
valor total: r$ 190.255,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13392150388500000; Plano in-
terno: eMeNda00006; Natureza de despesa: 339030; fonte de recurso: 
0101; ação: 258028
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro: 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: r.a. PalMieri livraria aMaZoNica, com sede no Município 
de Belém/Pa, sito à rua do Una, nº 202, sala a, Bairro do telegrafo sem 
fio, ceP: 66.035-00, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 33.169.934/0001-00, 
representada neste ato pela sra. rafaela aBreU PalMieri, portado-
ra da cédula de identidade nº 5022828 Pc/Pa e inscrita no cPf de nº 
539.679.092-04
data de assinatura: 13/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Portaria Nº 1338 de 13 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 estad-
ual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscal-
ização de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae 
2022/269004
resolve desiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 020/2022, 
com a empresa r. a. PalMieri livraria aMaZoNica, que tem como ob-
jeto a aQUisiÇÃo de livros iMPressos, que tem como fiscal titular a 
servidora siMoNe Maria Matos Moreira, matrícula nº2004410, cargo: 
técnica em Gestão cultural, setor/local de trabalho: dli/cPros e como 
fiscal substituto a servidora MariNildes cHaves BarBosa, matrícula nº 
57193519, cargo: técnico em Gestão cultural, setor/local de trabalho: 
dli/seBP.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP
contrato: 021/2022
Pae: 2022/269004
referente: ata 003/2021- Pe 007/2021 – srP 002/2021 – fcP 
objeto: aquisição de livros impressos
vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura 
valor total: r$ 1.454.860,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13392150388500000; Plano 
interno: eMeNda00008; eMeNda00009; eMeNda00014; eMeNda00018; 
eMeNda00019, Natureza de despesa: 339030; fonte de recurso: 0101; 
ação: 258028
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro: 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: aNdre G c de soUZa coMÉrcio Me, com sede no Município 
de Barcarena/Pa, sito à avenida Jeronimo Pimentel, s/N, Qd. 379, lt. 
27, loja 04, Bairro vila dos cabanos, ceP: 68.447-000, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 18.161.410/0001-80, representada neste ato pelo sr. aN-
drÉ GoNÇalves ceciM de soUZa, portador da cédula de identidade nº 
4310755 2º via Pc/Pa e inscrito no cPf de nº 820.012.602-10
data de assinatura: 13/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 1337 de 13 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 estad-
ual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscal-
ização de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o 
Pae2022/269004
resolve desiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 021/2022, 
com as empresas aNdre G c de soUZa coMÉrcio Me, que tem como ob-
jeto a aQUisiÇÃo de livros iMPressos, que tem como fiscal titular a 
servidora siMoNe Maria Matos Moreira, matrícula nº 2004410, cargo: 
técnica em Gestão cultural, setor/local de trabalho: dli/cPros e como 
fiscal substituto o servidor MariNilde cHaves BarBosa, matrícula nº: 
57193519, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dli/seBP
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 813863

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

errata
.

errata da Portaria Nº. 106/2022 - FcG de 07.06.2022
Publicada no doe nº. 35.006 de 13.06.2022 - Protocolo: 812781
onde se lê: Períodos aquisitivos 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Leia- se: Períodos aquisitivos 2020/2021 e 2021/2022
autorização: Processo nº. 2022/680109
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - superintendente da fcG

Protocolo: 813280

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a superintendente da fundação carlos Gomes, no uso de suas atribuições 
legais, acolhendo a decisão da coordenadora do procedimento, HoMo-
loGa a cotação eletrônica nº 06/2022/fcG, Processo nº 2022/179920, 
a qual teve como objeto a prestação de serviço de limpeza de fossas sép-
ticas, e o seguinte resultado:
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lote 1 - limpeza total (resíduos sólidos e líquidos) das fossas sépticas - 
(02 UNd) s.o.s. serviÇos oPeracioNais de saNeaMeNto ltda, cNPJ 
nº 34.623.926/0001-55, valor total r$ 1.298,30;
todas as informações deste procedimento estão disponíveis em web.
banparanet.com.br/cotação, e http/www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 13 de junho de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto, superintendente da fcG

Protocolo: 813492

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 527 de 10 de junho de 2022 
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe 
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/732474/secoM. 
resolve: 
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se 
deslocará para o município de Benevides, no dia 10 de junho de 2022, para 
conduzir a equipe que efetuará a cobertura jornalística. 
NoMe: Wagner Gomes Pantoja 
MatrÍcUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se. 
vera lÚcia alves de oliveira 
secretária de estado de comunicação
Portaria Nº 528 de 10 de junho de 2022. 
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe 
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/727302/secoM. 
resolve: 
i - conceder ao servidor relacionado; 4 ½ (quatro diárias e meia), que 
se deslocou para o município de santa cruz do arari, nos dias 09 a 13 de 
junho de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do 
estado. 
NoMe: david teixeira alves 
MatrÍcUla: 54191130
registre-se, publique-se e cumpra-se. 
vera lÚcia alves de oliveira 
secretária de estado de comunicação

Protocolo: 813832

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 166/2022, de 10 de JUNHo de 2022. 
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtelPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008; 
coNsideraNdo os artigos 98 e 99, inciso i e caput de sua alínea “a” da 
lei 5810 de 24/01/1994; 
coNsideraNdo os termos do parecer da assessoria Jurídica desta fUN-
telPa, contido nos autos do Processo n.º 2022/634101, de 23/05/2022; 
r e s o l v e: 
i – coNceder 180 (cento e oitenta) dias de licença Prêmio o servidor Jose-
Mar Garcia da costa matrícula funcional nº 5183855/1, ocupante do car-
go de aUX servicos Gerais, lotado na coordenadoria de operações da tv, 
referente aos períodos aquisitivos de 1991/1994, 1994/1997 e 1997 a 2000. 
ii – esta portaria entrará em vigor a contar do dia 01/07/2022. 
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se 
HilBert Hil carreira do NasciMeNto 
Presidente

Protocolo: 813116

.

.

errata
.

errata da Portaria de diária Nº 137/2022, de 19 Maio de 2022, 
que trata da coNcessÃo de diárias do servidor, publicada em doe 
34.978, de 23 de Maio de 2022.
onde se lê:
no período de 31/05/2022 a 02/06/2022
Lê-se:
no período de 02 a 04/06/2022

Protocolo: 813185

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aviso de Licitação Fracassada
PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022
Processo Nº 2022/216865
a fundação Paraense de radiodifusão-fUNtelPa, por intermédio de seu 
Pregoeiro, torna público que a licitação realizada no dia 30/05/2022, às 
10h00min, na modalidade de Pregão eletrônico nº 009/2022/fUNetlPa, 
que objetiva a aQUisiÇÃo de coNectores de áUdio e vÍdeo, foi consi-
derada fracassada, tendo em vista o não atendimento dos interessados 
às exigências do edital.
Belém, 13 de junho de 2022.
Benedito ivo santos silva
Pregoeiro/fUNtelPa

Protocolo: 813733

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo – 006/2022
Processo Nº 2022/691540
com autorização da Presidência desta fundação e Parecer Jurídico acosta-
dos aos autos, exigência do art. 38, inciso vi, da lei 8.666 de 21.06.93, é 
INEXIGÍVEL o processo em epígrafe, devidamente justificada, com funda-
mento legal no art.’s 25, iNciso ii e 13, iNciso vi da lei N.º 8.666/93 
c/c art. 3, iNciso v da lei 7.215/2008.
oBJeto: curso de Planejamento estratégico de compras Públicas: Nova 
lei de licitações e contratos administrativos Nº 14.133/21 e suas altera-
ções frente a Lei 8.666/93, DOD-Documento de Oficialização de Demanda, 
estudo técnico Preliminar, termo de referência, Projeto Básico e Geren-
ciamento de Riscos, visando a qualificação e atualização profissional dos 
servidores designados nas diversas áreas desta fundação.
contratado: PUBlic tHiNKer treiNaMeNtos e caPacitacoes ltda.
cNPJ: 36.338.049/0001-04
endereço: rua tereza amelia, 8377, Juscelino Kubitschek - ceP: 76.829-
326, Porto velho/ro.
telefone: (69) 99287-1086
do valor: r$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), para 17 (de-
zessete) participantes.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
funcional Programática: 65.201.24.128.1508.8887
elemento: 339039
fonte: 0661
Plano interno (Pi): 4120008887c
ação: 260.170
Belém, 13 de junho de 2022
Benedito ivo santos silva
Presidente da cPl

Protocolo: 813289

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo Nº 006/2022
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo – 006/2022
Processo Nº 2022/691540
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se 
em consideração os termos do parecer expedido pela assessoria Jurídi-
ca, ratifico a realização da contratação por inexigibilidade de licitação, 
para qualificação e atualização profissional dos servidores designados nas 
diversas áreas desta fundação, no curso de Planejamento estratégico de 
compras Públicas: Nova lei de licitações e contratos administrativos Nº 
14.133/21 e suas alterações frente a lei 8.666/93, dod-documento de 
Oficialização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referên-
cia, Projeto Básico e Gerenciamento de riscos, a ser realizado em Belém/
Pa de forma presencial pela empresa PUBlic tHiNKer treiNaMeNtos 
e caPacitacoes ltda, cNPJ: 36.338.049/0001-04. com o valor Global 
de r$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais) para 17 (dezessete) 
participantes.
coNdicioNo, ao cumprimento das exigências legais aplicáveis à matéria.
PUBliQUe-se, de acordo com as normas vigentes.
Belém, 13 de junho de 2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 813767

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022
Processo Nº 2022/203563
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaeNse de radiodifUsÃo - fUNtelPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso iv, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii, do art. 4°, da lei n° 
10.520/2002, art. 13, vi do decreto federal 10.024/2019, art. 13, v do 
decreto estadual e conforme parecer jurídico constante no Processo ad-
ministrativo nº 2022/90771, resolve HoMoloGar a decisão do Pregoeiro 
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Benedito ivo santos silva, referente ao Pregão eletrônico nº 004/2022, 
que objetiva a aquisição de Material de eXPedieNte, às seguintes em-
presas:
araUJo eQUiPaMeNtos ltda, cNPJ 03.351.148/0001-69
iteM 06: r$ 6.899,98 (seis mil oitocentos e noventa e nove reais e noven-
ta e oito centavos)
J G GoMes coMercio de sUPriMeNtos, cNPJ 33.566.304/0001-70
iteM 4: r$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais)
iteM 5: r$ 11.640,00 (onze mil seiscentos e quarenta reais)
iteM 7: r$ 1.399,00 (um mil trezentos e noventa e nove reais)
valor total licitado: r$ 20.771,98 (vinte mil setecentos e setenta e 
um reais e noventa e oito centavos)
ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém, 13 de junho de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 813140

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo Nº 002/2022
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2022/706899
objeto: o presente acordo de cooperação tem por objeto a transmissão de 
clipes, desenhos da Banda Balada Kids e a utilização do material na feira 
do livro, eventos alusivos ao: dia das crianças, natal e final do ano da Tv 
cultura do Pará.
data assinatura: 10/06/2022
vigência: 10/06/2022 a 10/06/2023
fiscal do acordo de cooperação: tatiana Paes Barreto franco de Macedo – 
Matrícula Nº 8400561/3
suplente do acordo de cooperação: Maria de Nazare silva vieira – Matrí-
cula Nº 5151104/2
Partícipe: fUNdaÇÃo ParaeNse de radiodifUsÃo – fUNtelPa
cNPJ: 11.953.923/0001-84
Partícipe: aNGelo aUGUsto Barros risUeNHo
cNPJ: 38.756.355/0001-88
endereço: rua aristides lobo, nº 54, bairro: campinas
ceP: 66.017-010
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa.

Protocolo: 813556

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Governo do estado do Pará
secretaria de estado de educação

secretária adjunta de ensino
Portaria N° 88/2022- GaB/saeN

a secretária adJUNta de eNsiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNsideraNdo a Portaria Nº 008 de 21 de janeiro de 2022, que dispõe 
sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos adminis-
trativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria de 
estado de educação – sedUc;
coNsideraNdo o decreto estadual nº 870, de 04 de outubro de 
2013 que dispõe sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamen-
to da execução dos contratos, convênios e termos de cooperação firma-
dos pelos órgãos e entidades do Poder executivo do estado do Pará;
coNsideraNdo a necessidade de conduzir a gestão da secretaria de es-
tado de Educação –  SEDUC  com  celeridade,  eficiência,  todavia,  com  
responsabilidade  e  transparência; coNsideraNdo que a Portaria retro-
citada delega aos secretários adjuntos da secretaria de estado de edu-
cação – sedUc competência para a prática, revogação e anulação de ofí-
cio do ato de assinatura de portaria para designação de servidor, lota-
do na sua respectiva Secretaria Adjunta, para as funções de fiscal, su-
plente de fiscal e gestor de contratos e convênios, e de acordo com os 
termos do processo Pae nº 2021/146377.
resolve:
art. 1º- designar o servidor JoseNei viceNte fiGUeiredo,  matrícu-
la nº 6016529, especialista em educação - fiscal titular do convênio e o  
servidor WesleY  alves  Morais, Professor, atrícula nº 54182183– su-
plente de fiscal para acompanhar e fiscalizar o termo de cooperação 
técnica de nº 012/2022, cujo objeto é a implementação de ação conjun-
ta da sedUc/Pa e do MUNicÍPio de floresta do araGUaia, para ope-
racionalização do eNsiNo MÉdio por meio do sisteMa de  orGaNiZa-
ÇÃo  ModUlar  de  eNsiNo  (soMe)  nas  localidades  legalmente exis-
tentes, no referido município.
art. 2º-  esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ- se ciÊNcia, reGistre- se, PUBliQUe- se e cUMPra- se.
Belém,13 de junho de 2022.
reGiNa celli saNtos alves
secretária adjunta de ensino- saeN/sedUc,em exercício

Protocolo: 813661

Governo do estado do Pará
secretaria de estado de educação

secretária adjunta de ensino
Portaria N° 87/2022 - GaB/saeN

dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fun-
do rotativo da eeef JoÃo alves de aNdrade, no município de ananin-
deua, concedida a servidora abaixo relacionado, responsável pela referida 
Unidade de ensino.
a secretária adJUNta de eNsiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNsideraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022-591734- Pae.
resolve
 art. 1° - autorizar asecretária escolar da eeefM JoÃo Batista de MoU-
ra carvalHo, no município de ananindeua a receber os recursos do fun-
do rotativo da referida Unidade referente ao exercício de 2022, podendo 
executar as seguintes transações: efetuar pagamentos, emitir cheques, 
solicitar saldos e extratos bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/ 
contra ordenar, cancelar, baixar cheques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio setor serVidor (a) MatrÍcULa cPF
aNaNiNdeUa  eeef JoÃo alves de aNdrade isaBel cristiNa cordovil rodriGUes 673803-1 116.595.212-20

art. 2° - fica expressamente proibido ao servidor: solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da secretaria de estado de educação.
art. 3° - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Belém, 13 de junho de 2022.
regina celli santos alves
secretária adjunta de ensino, em exercício

Protocolo: 813695
Governo do estado do Pará

secretaria de estado de educação
secretária adjunta de ensino

Portaria N° 86/2022 - GaB/saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da eeefM JoÃo Batista de MoUra carvalHo, no município 
de Benevides, concedida a servidora abaixo relacionado, responsável pela 
referida Unidade de ensino.
a secretária adJUNta de eNsiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNsideraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022/693219- Pae.
 resolve
 art. 1° - autorizar a vice- diretora da eeefM JoÃo Batista de MoUra 
carvalHo, no município de Benevides a receber os recursos do fundo 
rotativo da referida Unidade referente ao exercício de 2022, podendo exe-
cutar as seguintes transações: efetuar pagamentos, emitir cheques, solici-
tar saldos e extratos bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/ contra 
ordenar, cancelar, baixar cheques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio setor serVidor (a) MatrÍcULa cPF

BeNevides eeefM JoÃo Batista de 
MoUra carvalHo

MarcileNe araUJo do 
NasciMeNto 57219976-1 578.911.332-04

art. 2° - fica expressamente proibido ao servidor: solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da secretaria de estado de educação.
art. 3° - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Belém, 13 de junho de 2022.
regina celli santos alves
secretária adjunta de ensino, em exercício

Protocolo: 813680
Governo do estado do Pará

secretaria de estado de educação
secretária adjunta de ensino

Portaria N° 81/2022 - GaB/saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da eeef ceNtro edUcacioNal coraÇÃo de JesUs - Bragan-
ça, concedida a servidora abaixo relacionado, responsável pela referida 
Unidade de ensino.
a secretária adJUNta de eNsiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNsideraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022/692622- Pae.
resolve
 art. 1° - autorizar a vice- diretora da eeef ceNtro edUcacioNal co-
raÇÃo de JesUs - Ure 01, Bragança, a receber os recursos do fundo 
rotativo da referida Unidade referente ao exercício de 2022, podendo exe-
cutar as seguintes transações: efetuar pagamentos, emitir cheques, solici-
tar saldos e extratos bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/ contra 
ordenar, cancelar, baixar cheques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio setor serVidor (a) MatrÍcULa cPF

BraGaNÇa- Ure 01 eeef ceNtro edUcacioNal 
coraÇÃo de JesUs

sUeNe do socorro 
Pereira de freitas 57209452-1 607.278.882-34

art. 2° - fica expressamente proibido ao servidor: solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da secretaria de estado de educação.
art. 3° - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Belém, 13 de junho de 2022.
regina celli santos alves
secretária adjunta de ensino, em exercício

Protocolo: 813676
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Governo do estado do Pará
secretaria de estado de educação

secretária adjunta de ensino
Portaria N° 82/2022 - GaB/saeN

dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da eeeM dr laUreNo alves de Melo, no município de casta-
nhal, concedida a servidora abaixo relacionado, responsável pela referida 
Unidade de ensino.
a secretária adJUNta de eNsiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNsideraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022/694584- Pae.
resolve
art. 1° - autorizar a vice- diretora da eeeM dr laUreNo alves de Melo - 
Ure 08- castanhal, a receber os recursos do fundo rotativo da referida 
Unidade referente ao exercício de 2022, podendo executar as seguintes 
transações: efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extra-
tos bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, cancelar, 
baixar cheques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio setor serVidor (a) MatrÍcULa cPF

castaNHal eeeM dr laUreNo alves 
de Melo

sUZete de carvalHo 
raMos 5902329-1 377.980.902-82

art. 2° - fica expressamente proibido ao servidor: solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da secretaria de estado de educação.
art. 3° - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Belém, 13 de junho de 2022.
regina celli santos alves
secretária adjunta de ensino, em exercício

Protocolo: 813690

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoMe: adiMiraldo toMe GoMes PaNtoJa
coNcessÃo: 7 dias
PerÍodo: 08/09/21 a 14/09/21
MatrÍcUla: 57197702/3 carGo: esPec edUc
lotaÇÃo: ee leoPoldiNa GUerreiro/afUa
laUdo MÉdico: 84387
NoMe: alMiNo HeNriQUe do carMo
coNcessÃo: 30 dias
PerÍodo: 11/03/22 a 09/04/22
MatrÍcUla: 80845282/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: erc PaUla fraNciNetti/BeleM
laUdo MÉdico: 89285
NoMe: GilvaNei de oliveira soUZa
coNcessÃo: 30 dias
PerÍodo: 21/03/22 a 19/04/22
MatrÍcUla: 5957214/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: ee Marta coNceicao/icoaraci
laUdo MÉdico: 88607
NoMe: lUciclea NUNes de soUZa
coNcessÃo: 60 dias
PerÍodo: 14/02/22 a 14/04/22
MatrÍcUla: 57213710  carGo: serveNte
lotaÇÃo: ee saloMao Matos/salvaterra
laUdo MÉdico: 88608
NoMe: MarcileNe saNtos dias
coNcessÃo: 60 dias
PerÍodo: 25/02/22 a 25/04/22
MatrÍcUla: 5439744/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: ee GUilHerMe GaBriel/ParaGoMiNas
laUdo MÉdico: 88603
NoMe: Nadia soUsa dos saNtos
coNcessÃo: 15 dias
PerÍodo: 06/01/22 a 20/01/22
MatrÍcUla: 5889909/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: ee Maria PiNHeiro/BraGaNca
laUdo MÉdico: 87147
NoMe: PaUlo roBerto silva saNtos
coNcessÃo: 60 dias
PerÍodo: 03/03/22 a 01/05/22
MatrÍcUla: 300209/1 carGo: aG Portaria
lotaÇÃo: ee Maria oliveira/BeleM
laUdo MÉdico: 88600
NoMe: tereZiNHa virGoliNo riBeiro
coNcessÃo: 120 dias
PerÍodo: 07/04/22 a 04/08/22
MatrÍcUla: 777404/1 carGo: escr datil
lotaÇÃo: ee ParaeNse/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 89959
NoMe: tereZiNHa da GUia rodriGUes alves
coNcessÃo: 60 dias
PerÍodo: 08/03/22 a 06/05/22
MatrÍcUla: 54188236/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: ee stella Maria/aBaetetUBa
laUdo MÉdico: 88935

Protocolo: 813317

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 109/2022 - saLe/sedUc, de 07 de JUNHo de 2022
o secretário adjunto de logística escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - designar as servidoras Keila charles carvalho Guimarães, ma-
trícula n.º 5641721/2, cPf n.º 568.322.302-49, e ecilda ferreira da sil-
va, matrícula n.º 57208804/1, cPf n.º 711.495.202-30, para atuarem 
respectivamente como fiscais titular e substituto do Contrato Público nº 
129/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar ter-
restre, com vistas a condução/locomoção de alunos matriculados na rede 
estadual de ensino, residentes na zona rural, em assentamentos e/ou em 
acampamentos no Município de itupiranga/Pa.
art. 2º – esta portaria entra em vigor a contar de 26/05/2022.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística escolar
secretaria de estado de educação - seduc

Protocolo: 813638
Portaria N.º 108/2022 - saLe/sedUc, de 07 de JUNHo de 2022
o secretário adjunto de logística escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - designar os servidoros raimundo Norberto serrão frança, matrí-
cula n.º 5911358/1, cPf n.º 299.948.292-20, e raimunda letícia souza 
Monteiro, matrícula n.º 5783224/2, cPf n.º 402.147.962-72, para atua-
rem respectivamente como fiscais titular e substituto do Contrato Público 
nº 125/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar 
terrestre, com vistas a condução/locomoção de alunos matriculados na 
rede estadual de ensino, residentes na zona rural, em assentamentos e/ou 
em acampamentos no Município de igarapé-açu/Pa.
art. 2º – esta portaria entra em vigor a contar de 25/05/2022.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística escolar
secretaria de estado de educação - seduc

Protocolo: 813640
Portaria N.º 107/2022 - saLe/sedUc, de 07 de JUNHo de 2022
o secretário adjunto de logística escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - designar as servidoras rosiléia do socorro Guimarães da silva, 
matrícula n.º 54672117/3, cPf n.º 264.305.172-68, e rosângela do so-
corro de lima, matrícula n.º 55587673/2, cPf n.º 402.147.962-72, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do Contrato Pú-
blico nº 127/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte es-
colar terrestre, com vistas a condução/locomoção de alunos matriculados 
na rede estadual de ensino, residentes na zona rural, em assentamentos e/
ou em acampamentos no Município de santa izabel do Pará/Pa.
art. 2º – esta portaria entra em vigor a contar de 26/05/2022.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística escolar
secretaria de estado de educação - seduc

Protocolo: 813642

.

.

errata
.

oBJetiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão 
se preparando para o eNeM 2022. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / toMe-acU / 03/06/2022 - 04/06/2022 Nº diárias: 1 
toMe-acU / BeleM / 04/06/2022 - 04/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: NaZareNo de soUsa PiNto 
MatrÍcUla: 57173670 
cPf: 78900336215 
carGo/fUNÇÃo: 
Professor classe iii / doceNte 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira 
cPf: 60799382272 
Protocolo: 812056

Protocolo: 813176
oBJetiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão 
se preparando para o eNeM 2022. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / viGia / 03/06/2022 - 04/06/2022 Nº diárias: 1 
viGia / BeleM / 04/06/2022 - 04/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: ivaNilsoN saNtaNa favacHo 
MatrÍcUla: 57202965 
cPf: 71061428249 
carGo/fUNÇÃo: 
Professor classe i / doceNte 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira 
cPf: 60799382272 
Protocolo: 812069

Protocolo: 813178
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.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 8
contrato: 047/2019
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra 
para limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar.
objeto do aditivo: visando alterar cláusula terceira – do valor e crédi-
tos Orçamentários do contrato original, com o acréscimo financeiro de R$ 
198.669,66 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e nove reais 
e sessenta e seis centavos), justificado pela inclusão de 56 (cinquenta e 
seis) postos de serviços, alterando o valor mensal para r$ 1.061.183,65 
(Um milhão, sessenta e um mil, cento e oitenta e três reais e sessenta 
e cinco centavos, perfazendo o valor global de r$ 12.734.203,80 (doze 
milhões, setecentos e trinta e quatro mil, duzentos e três reais e oitenta 
centavos).
Pregão eletrônico srP nº 011/2018-Nlic/sedUc
fonte 0102006360. Produto: 2227. ação: 232118. funcional Programáti-
ca: 16101.12 361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
3390.37
fonte 0102006360. Produto: 2227. ação: 232325. funcional Programáti-
ca: 16101.12 362.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
3390.37
Partes:
contratante: secretaria de estado de educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-
000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: a.a,J lourrenço & cia. ltda, com cNPJ nº05.619.593/0001-
92, com sede na tv. do chaco , nº 1847, casa B, nesta cidade, ceP: 
66.093-541.
data de assinatura: 09/06/2022
ordenador: elieth de fátima da silva Braga/ 
secretária de estado de educação

Protocolo: 813528
termo aditivo: 5
contrato:078/2020
objeto do contrato: reforma Geral da eeefM. Prof. Manoel saturnino fa-
vacho, localizada no município de ananindeua/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Quarta – da vigência do con-
trato original, prorrogando o mesmo por mais 90 (noventa) dias.
concorrência Pública:005/2018-cel/Nlic/sedUc
Partes.
contratante: secretaria de estado de educação cNPJ: nº 05.054.937/0001-
03, com sede na rod. augustura, nº822, ceP: 66.120-230, telefone-, Be-
lém/Pa.
contratada: Nacional construtora & serviços técnicos eireli ePP, cNPJ: nº 
02.934.270.0001-03, com sede na tv. angustura, nº822, ceP: 66.820-
000., tenone, Belém/Pa.
data de assinatura:01/06/2022
vigência: 02/06/2022 a 30/08/2022
ordenador: elieth de fátima da siva/secretária de estado de educação.

Protocolo: 813586
termo aditivo: 6
contrato:009/2016
objeto do contrato: locação de imóvel urbano situado na rua dos tamois, 
nº2013, bairro Jurunas, Belém/Pa.,para funcionamento da eeef Moradores 
vila Nova Moura carvalho
objeto do contrato: visando alterar a cláusula setima- do Prazo de vigên-
cia, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 012/2016-Nlic/sedUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789 funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
339039.
Partes:
locatária: secretaria de estado de educação /cNPJ 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: Paulo roberto Barros Barbosa, no cPf: 903.832.492-87, residen-
te e domiciliada na rua dos Mundurucus , nº1533, ed. victor vii, bairro 
Batista campos, Belém/Pa.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 07/06/2022
vigência: 10/06/2022 a 09/06/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 813568
termo aditivo: 10
contrato: 353/2017
objeto do contrato: Prestação dos serviços de fornecimento de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar visando 
atender as necessidades da sedUc.
objeto do aditivo: visando alterar cláusula segunda- do valor e créditos 
Orçamentários do contrato original, com o acréscimo financeiro de R$ 
11.728,50( onze mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), 
justificado pela inclusão de 03(três) postos de serviços, alterando o valor 

mensal para r$ 65.058,28 (sessenta e cinco mil e cinquenta e oito reais 
e vinte e oito centavos), perfazendo o valor global de r$ 780.699,36 ( 
setecentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e seis 
centavos)
Pregão eletrônico srP nº 006/2016-Nlic/sedUc
fonte: 0102006360 Produto: 2227 ação: 232325 funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade : 8906. Natureza da despesa: 
339037
Partes:
contratante: secretaria de estado de educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-
000, tenoné, Belém/Pa.
Contratada: LG Serviços Profissionais Eireli. , com CNPJ nº 
06.028.733/0001-10 , com sede na tv. são sebastião , nº888, bairro sa-
cramenta , Bélem/Pá .cep: 66.123.620
data de assinatura: 10/06/2022
ordenador: elieth de fátima da silva Braga/ secretária de estado de edu-
cação

Protocolo: 813251
termo aditivo: 3
contrato: 035/2021
objeto do contrato: contratação de serviços de execução de capina, ro-
çagens nas Unidades escolares da seduc, localizadas na região Metropoli-
tana de Belém e interiores do estado do Pará..
objeto do aditivo: visando alterar cláusula Quarta – do valor e créditos 
orçamentários do contrato original, , perfazendo o valor anual estimado de 
r$ 28.502.892,00 ( vinte e oito milhões, quinhentos e dois mil, oitocentos 
e noventa e dois reais), e o valor mensal estimado de r$ 2.375.241,00 
(dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e um 
reais).
Pregão eletrônico srP nº 005/2020-Nlic/sedUc
fonte 0102006360. Produto: 2795. ação: 231016. funcional Programáti-
ca: 16101.12 122.1297. Projeto/atividade: 8338. Natureza da despesa: 
3390.37
fonte 0102006360. Produto: 2227. ação: 232118. funcional Programáti-
ca: 16101.12 361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
3390.37
fonte: 0102006360. Produto: 2227 ação: 232325. fucional Programáti-
ca: 16101. 12. 362. 1509.Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 
339037.
Partes:
contratante: secretaria de estado de educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-
000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: J.r. liMPeZa e coNservaÇÃo eireli, com cNPJ nº 
11.240.495/0001-42, com sede na av. tavares Bastos, nº 820, 1º andar, 
sala a, bairro Marambaia, nesta cidade, ceP: 66.615-005
data de assinatura: 10/06/2022
ordenador: elieth de fátima da silva Braga/ secretária de estado de edu-
cação

Protocolo: 813246
termo aditivo: 1
contrato:081/2021
objeto do contrato:Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais e 
demais matérias de interesse da secretária de estado de educação.
objeto do aditivo: alterar a cláusula segunda -do valor e da dotação orça-
mentaria, justificando pelo reajuste financeiro no valor: unitário da impres-
são, passando a ser r$ 7,00 (sete reais) o centímetro, permanecendo o 
valor global estimado de r$ 750.00000 ( setecentos e cinquenta mil reais)
dispensa de licitação: 026/2021-Nlic/sedUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102. ação: 253729 . funcional Programática: 16101.12.331.1508 
Projeto/atividade: 8233. Produto: 2931 Natureza da despesa: 339139.
Partes:
contratante: secretaria de estado de educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
Contratada: Imprensa Oficial do Estado- IOE , no CNPJ: 04.835.476/0001-
01, com sede tv. do chaco , nº 2271, , ceP: 66630-505
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 10/06/2022
ordenador: elieth de fátima da silva Braga/secretária de estado de edu-
cação.

Protocolo: 813247

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo:1
convênio de cooperação técnica e Financeira: 014/2022
objeto do convênio: construção de quadra poliesportiva da escola esta-
dual de ensino Médio rosa carrera de loureiro, no município de santarem 
Novo.
objeto do termo aditivo:visando alterar a cláusula décima- do prazo de 
execução e vigência, prorrogando o convênio por mais 180 (cento e oitenta 
dias)
Partes:
concedente: secretaria de estado de educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
convenente: Município de santarem Novo, com cNPJ/Mf. Nº 
05.149.182/0001-80, com sede na rua frei daniel de samarate, nº128, 
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ceP: 68.720-000, centro, santarem Novo/Pa.
data de assinatura: 03/06/2022
vigência: 04/06/2022 a 01/12/2022
foro: Belém/Pa.
ordenador: elieth de fátima da silva Braga/ secretária de estado de edu-
cação

Protocolo: 813715

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 53701/2022 
oBJetivo: realiZar eNtreGa de coMPleMeNtaÇÃo de eNtreGa de 
Materiais PerMaNrstes (coNJ. alUNo, coNJ Professor, coMPUta-
dores, arQUivo eM aÇo, cadeira UNiversitária delta, loUsas de 
vidro, Kit coZiNHa e estaNte eM aÇo) Na escola desaProPriada. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / ParaUaPeBas / 06/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 4 
ParaUaPeBas / BeleM / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: raiMUNdo NoNato MoNteiro dos reis 
MatrÍcUla: 316962 
cPf: 25101684287  
carGo/fUNÇÃo: serveNte ref. i / ativ aPoio oPerac 
ordeNador: Jose aleXaNdre BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 813682
Portaria de diarias No. 53678/2022 
oBJetivo: Participação em evento promovido pelo UNicef em parceria com 
a sedUc no 16º encontro técnico Nacional do PNld, promovido pelo Mec. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
Breves / BeleM / 06/06/2022 - 11/06/2022 Nº diárias: 5 
BeleM / Breves / 11/06/2022 - 11/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: JeffersoN NoGUeira otoNi 
MatrÍcUla: 57210357 
cPf: 52654907287 
carGo/fUNÇÃo: esPecialista eM edUcacao classe i / esPecialista 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812123
Portaria de diarias No. 53630/2022 
oBJetivo: Participação no encontro denominado “Pará para cada criança e 
adolescente: trilhar caminhos e garantir direitos “ promovido pelo UNicef 
em parceria com a sedUc. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
saNta isaBel do Para / BeleM / 07/06/2022 - 07/06/2022 Nº diárias: 0 
BeleM / saNta isaBel do Para / 07/06/2022 - 07/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: rosileia do socorro GUiMaraes da silva 
MatrÍcUla: 5467217 
cPf: 26430517268 
carGo/fUNÇÃo: diretor de Use/Ure / direcao 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812130
Portaria de diarias No. 53628/2022 
oBJetivo: conduzir gestor que participará no encontro denominado “Pará 
para cada criança e adolescente: trilhar caminhos e garantir direitos “ pro-
movido pelo UNicef em parceria com a sedUc. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
aBaetetUBa / BeleM / 07/06/2022 - 07/06/2022 Nº diárias: 0 
BeleM / aBaetetUBa / 07/06/2022 - 07/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: aldeNer cleviUs soares leao 
MatrÍcUla: 5890925 
cPf: 39376125215 
carGo/fUNÇÃo: Motorista / ativ aPoio oPerac 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812133
Portaria de diarias No. 53627/2022 
oBJetivo: Participação no encontro denominado “Pará para cada criança e 
adolescente: trilhar caminhos e garantir direitos “ promovido pelo UNicef 
em parceria com a sedUc. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
aBaetetUBa / BeleM / 07/06/2022 - 07/06/2022 Nº diárias: 0 
BeleM / aBaetetUBa / 07/06/2022 - 07/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: eliel Batista BarBosa 
MatrÍcUla: 5909732 
cPf: 47755156249 
carGo/fUNÇÃo: diretor de Use/Ure / direcao 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812139
Portaria de diarias No. 53718/2022 
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: Jose de riBaMar aBreU cUNHa 
MatrÍcUla: 5329035 
cPf: 07955545320 
carGo/fUNÇÃo: Professor classe ii / doceNte 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812143

Portaria de diarias No. 53522/2022 
oBJetivo: Participação no iii encontro regional no município de Parago-
minas, destinado a trabalhadores e gestores de entidades e órgãos que 
compõem o sistema de Garantia de direitos de crianças e adolescentes. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / ParaGoMiNas / 30/05/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 3 
ParaGoMiNas / BeleM / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: roseNildo saNtos riBeiro 
MatrÍcUla: 57209599 
cPf: 33392951234 
carGo/fUNÇÃo: esPecialista eM edUcacao classe ii / esPecialista 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812145
Portaria de diarias No. 53520/2022 
oBJetivo: Participação no iii encontro regional no município de Parago-
minas, destinado a trabalhadores e gestores de entidades e órgãos que 
compõem o sistema de Garantia de direitos de crianças e adolescentes. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / ParaGoMiNas / 30/05/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 3 
ParaGoMiNas / BeleM / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: feliPe lisBoa liNHares 
MatrÍcUla: 57216197 
cPf: 77537068291 
carGo/fUNÇÃo: coordeNador / direcao 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812150
Portaria de diarias No. 53521/2022 
oBJetivo: Participação no iii encontro regional no município de Parago-
minas, destinado a trabalhadores e gestores de entidades e órgãos que 
compõem o sistema de Garantia de direitos de crianças e adolescentes. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / ParaGoMiNas / 30/05/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 3 
ParaGoMiNas / BeleM / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: ferNaNda ataide da costa 
MatrÍcUla: 57229060 
cPf: 62851861204 
carGo/fUNÇÃo: esPecialista eM edUcacao classe ii / esPecialista 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812158
Portaria de diarias No. 53579/2022 
oBJetivo: Participação na formação de Gestores dos centros de educação 
de Jovens e adultos -ceeJas. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
ParaUaPeBas / 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 / ParaUaPeBas / 08/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: MiltoN GoMes de liMa 
MatrÍcUla: 57209031 
cPf: 32490844334 
carGo/fUNÇÃo: esPecialista eM edUcacao classe i / esPecialista 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812167
Portaria de diarias No. 53675/2022 
oBJetivo: Participação em evento promovido pelo UNicef em parceria com 
a sedUc no 16º encontro técnico Nacional do PNld, promovido pelo Mec. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
saNtareM / BeleM / 06/06/2022 - 11/06/2022 Nº diárias: 5 
BeleM / saNtareM / 11/06/2022 - 11/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: fraNcisco de assis do NasciMeNto costa 
MatrÍcUla: 5772281 
cPf: 33908435234 
carGo/fUNÇÃo: diretor de Use/Ure / direcao 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812175
Portaria de diarias No. 53623/2022 
oBJetivo: Participação em evento promovido pelo UNicef em parceria com 
a sedUc no 16º encontro técnico Nacional do PNld, promovido pelo Mec. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
itaitUBa / saNtareM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0 
saNtareM / BeleM / 06/06/2022 - 11/06/2022 Nº diárias: 5 
BeleM / saNtareM / 11/06/2022 - 11/06/2022 Nº diárias: 0 
saNtareM / itaitUBa / 11/06/2022 - 11/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: Jose de riBaMar alMeida e silva 
MatrÍcUla: 5544823 
cPf: 41435095200 
carGo/fUNÇÃo: diretor de Use/Ure / direcao 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812181
Portaria de diarias No. 53623/2022 
oBJetivo: Participação em evento promovido pelo UNicef em parceria com 
a sedUc no 16º encontro técnico Nacional do PNld, promovido pelo Mec. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
itaitUBa / saNtareM / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0 
saNtareM / BeleM / 06/06/2022 - 11/06/2022 Nº diárias: 5 
BeleM / saNtareM / 11/06/2022 - 11/06/2022 Nº diárias: 0 
saNtareM / itaitUBa / 11/06/2022 - 11/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: Jose de riBaMar alMeida e silva 
MatrÍcUla: 5544823 
cPf: 41435095200 
carGo/fUNÇÃo: diretor de Use/Ure / direcao 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812190
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Portaria de diarias No. 53800/2022 
oBJetivo: Participação da etapa regional JePs 2022-região lago de tucuruí. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
saNtareM / BeleM / 09/06/2022 - 09/06/2022 Nº diárias: 0 
BeleM / tUcUrUi / 09/06/2022 - 13/06/2022 Nº diárias: 4 
tUcUrUi / BeleM / 13/06/2022 - 13/06/2022 Nº diárias: 0 
BeleM / saNtareM / 13/06/2022 - 13/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: MicHel Marcos aBreU da silva 
MatrÍcUla: 5916237 
cPf: 57560188249 
carGo/fUNÇÃo: Professor Nivel sUPerior lP / doceNte 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812195
Portaria de diarias No. 53834/2022 
oBJetivo: realização de assessoramento técnico pedagógico, para levan-
tamento de demanda na área rural. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / MaraBa / 08/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 0 
MaraBa / ParaUaPeBas / 08/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 2 
ParaUaPeBas / MaraBa / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0 
MaraBa / BeleM / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: Maria sUelY MacHado doMoNt 
MatrÍcUla: 355941 
cPf: 17589592234 
carGo/fUNÇÃo: assessor tecNico PedaGoGico ii / assessoraMeNto 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812202
Portaria de diarias No. 53801/2022 
oBJetivo: Participação da etapa regional JePs 2022-região lago de tucuruí. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
castaNHal / BeleM / 09/06/2022 - 09/06/2022 Nº diárias: 0 
BeleM / tUcUrUi / 09/06/2022 - 13/06/2022 Nº diárias: 4 
tUcUrUi / BeleM / 13/06/2022 - 13/06/2022 Nº diárias: 0 
BeleM / castaNHal / 13/06/2022 - 13/06/2022 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: 812214
Portaria de diarias No. 53804/2022 
oBJetivo: Participação da etapa regional JePs 2022-região lago de tucuruí. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
castaNHal / BeleM / 09/06/2022 - 09/06/2022 Nº diárias: 0 
BeleM / tUcUrUi / 09/06/2022 - 13/06/2022 Nº diárias: 4 
tUcUrUi / BeleM / 13/06/2022 - 13/06/2022 Nº diárias: 0 
BeleM / castaNHal / 13/06/2022 - 13/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: JorGe silva soUsa 
MatrÍcUla: 5439310 
cPf: 39378381200 
carGo/fUNÇÃo: Professor classe i / doceNte 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812223
Portaria de diarias No. 53833/2022 
oBJetivo: realização de assessoramento técni-
co pedagógico, para levantamento de demanda na área rural. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / MaraBa / 08/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 0 
MaraBa / ParaUaPeBas / 08/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 2 
ParaUaPeBas / MaraBa / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0 
MaraBa / BeleM / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: reGiNa celli saNtos alves 
MatrÍcUla: 5895810 
cPf: 14637502268 
carGo/fUNÇÃo: diretor / direcao 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812230
Portaria de diarias No. 53835/2022 
oBJetivo: conduzir servidoras que realizarão assessoramen-
to técnico pedagógico, para levantamento de demanda na área rural. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
MaraBa / ParaUaPeBas / 08/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 2 
ParaUaPeBas / MaraBa / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: eliNaldo alBUQUerQUe da silva 
MatrÍcUla: 3281043 
cPf: 24715751291 
carGo/fUNÇÃo: viGilaNte / ativ aPoio oPerac 
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 812241
Portaria de diarias No. 53591/2022 
oBJetivo: realiZar eNtreGa de iNstrUMeNtos MUsicais (sU-
Porte Para PartitUra violÃo Para estUdaNte aGoGo e sUPor-
te Para MicrofoNe) Na eeeM lUiZ PaUliNo Martires (teMPo iN-
teGral) e Na eeefM Prof. Bordallo da silva (teMPo iNteGral) . 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / BraGaNca / 14/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 1 
BraGaNca / BeleM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: cristiaNa tavares silveira 
MatrÍcUla: 5958848
cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo: secretario / assessoraMeNto 
ordeNador: Jose aleXaNdre BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 813842

Portaria de diarias No. 53590/2022 
oBJetivo: realiZar eNtreGa de iNstrUMeNtos MUsicais (sU-
Porte Para PartitUra violÃo Para estUdaNte aGoGo e sUPor-
te Para MicrofoNe) Na eeeM lUiZ PaUliNo Martires (teMPo iN-
teGral) e Na eeefM Prof. Bordallo da silva (teMPo iNteGral) . 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / BraGaNca / 14/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 1 
BraGaNca / BeleM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: aNa claUdia MariNHo Pereira 
MatrÍcUla: 6400388 
cPf: 20788274287 
carGo/fUNÇÃo: aUX. de serv. Gerais a / ativ aPoio oPerac 
ordeNador: Jose aleXaNdre BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 813844
Portaria de diarias No. 53517/2022 
oBJetivo: conduzir os técnicos da GPrec que irão realizar orientação/
treinamento sobre prestação de contas de recursos estaduais e federais. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / tUcUrUi / 13/06/2022 - 13/06/2022 Nº diárias: 0 
tUcUrUi / BeleM / 13/06/2022 - 17/06/2022 Nº diárias: 4.5 
NoMe: Pedro PaUlo da costa saNtos 
MatrÍcUla: 731579 
cPf: 26029863215 
carGo/fUNÇÃo: serveNte ref. i / ativ aPoio oPerac 
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 813847
Portaria de diarias No. 53818/2022 
oBJetivo: coNdUZir servidores Para realiZar eNtre-
Ga de Materiais PerMaNeNtes (coNJ. alUNo/MaQUiMo-
veis, coNJ. Professor/MaQUiMÓveis, coNJ refeitorio, ar-
QUivo eM aÇo, estaNte eM aÇo e Kit coZiNHa) retirada de 
Materiais iNservÍveis Ma eeefM taUriaNo Gil de soUsa. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / viGia / 14/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 1 
viGia / BeleM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: deltoN da rosa BorGes 
MatrÍcUla: 57216733 
cPf: 68026129253 
carGo/fUNÇÃo: Motorista / ativ aPoio oPerac 
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 813849
Portaria de diarias No. 53840/2022 
oBJetivo: coNdUZir servidores Para realiZar eNtre-
Ga de Materiais PerMaNeNtes (coNJ. alUNo/MaQUiMo-
veis, coNJ. Professor/MaQUiMÓveis, coNJ refeitorio, ar-
QUivo eM aÇo, estaNte eM aÇo e Kit coZiNHa) retirada de 
Materiais iNservÍveis Ma eeefM taUriaNo Gil de soUsa. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / viGia / 14/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 1 
viGia / BeleM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: Jose castro MascareNHas 
MatrÍcUla: 5120330 
cPf: 09813870206 
carGo/fUNÇÃo: serveNte / ativ aPoio oPerac 
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 813841
Portaria de diarias No. 53839/2022 
oBJetivo: realiZar eNtreGa de Materiais PerMaNeNtes (coNJ. 
alUNo/MaQUiMoveis, coNJ. Professor/MaQUiMÓveis, coNJ refei-
torio, arQUivo eM aÇo, estaNte eM aÇo e Kit coZiNHa) retira-
da de Materiais iNservÍveis Ma eeefM taUriaNo Gil de soUsa. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / viGia / 14/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 1 
viGia / BeleM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: raiMUNdo elPidio Neves alMeida 
MatrÍcUla: 182966 
cPf: 12712205200 
carGo/fUNÇÃo: assisteNte adMiNistrativo / ativ aUX iNterMed 
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 813835
Portaria de diarias No. 53861/2022 
oBJetivo: eNtraGa eM caráter de UrGeÊNcia diversos Materiais 
PerMaNeNte eeefM irMÃ saNcHa e eeefM Padre aNGÊlo Moreti. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / oUreM / 14/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 1 
oUreM / BeleM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: Jose MiGUel da silva MiQUeli 
MatrÍcUla: 57211396 
cPf: 64632830291 
carGo/fUNÇÃo: cHefe de GrUPo / direcao 
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 813837
Portaria de diarias No. 53838/2022 
oBJetivo: realiZar eNtreGa de Materiais PerMaNeNtes (coNJ. 
alUNo/MaQUiMoveis, coNJ. Professor/MaQUiMÓveis, coNJ refei-
torio, arQUivo eM aÇo, estaNte eM aÇo e Kit coZiNHa) retirada 
de Materiais iNservÍveis Ma eeefM taUriaNo Gil de soUsa. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / viGia / 14/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 1 
viGia / BeleM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: Helio da silva saraiva 
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MatrÍcUla: 5468965 
cPf: 14894980282 
carGo/fUNÇÃo: cHefe de GrUPo / direcao 
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 813827
Portaria de diarias No. 53873/2022 
oBJetivo: viagem como objetivo de realizar visita técnica para proceder o 
levantamento e participar de reunião com as lideranças de aldeias índigenas 
itaputyr, são Pedro, Pacotyw, Piriá, Jacaré e félix tembé, demandas objeto do 
Pae nº 2022/718616, que tem como interessado o Ministério Público federal. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / caPitao Poco / 13/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 2 
caPitao Poco / BeleM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: italo feliPe de araUJo alves
MatrÍcUla: 5960997 
cPf: 00363492240 
carGo/fUNÇÃo: tecNico eM Gestao de iNfra-estrUtUra / ativ Ni-
vel sUPerior 
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 813824
Portaria de diarias No. 53851/2022 
oBJetivo: avaliaÇÃo de BeNs iNserviveis Para desfaZiMeNto e iN-
veNtário Nas ee aNtoNio teodoro leal, ee BarÃo do GUaJará, ee 
Prof. ester NUNes BiBas e ee daNta rosa. realiZar toMBaMeNto 
do ProGraMa diNHeiro direto Na escola (Pdde 2019/2020/2021) 
fiscaliZar e realiZar toMBaMeNto dos diversos BeNs PatriMo-
Niais eNtreGUes Por esta sedUc. BeM coMo, atUaliZar seNHas 
dos Gestores. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / viGia / 13/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 2 
viGia / BeleM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: PaUlo BerGMaN fiel MacHado 
MatrÍcUla: 941921 
cPf: 21869162234 
carGo/fUNÇÃo: escrev.datiloGrafo / ativ aUX iNterMed 
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 813799
Portaria de diarias No. 53852/2022 
oBJetivo: avaliaÇÃo de BeNs iNserviveis Para desfaZiMeNto e iN-
veNtário Nas ee aNtoNio teodoro leal, ee BarÃo do GUaJará, ee 
Prof. ester NUNes BiBas e ee daNta rosa. realiZar toMBaMeNto 
do ProGraMa diNHeiro direto Na escola (Pdde 2019/2020/2021) 
fiscaliZar e realiZar toMBaMeNto dos diversos BeNs PatriMo-
Niais eNtreGUes Por esta sedUc. BeM coMo, atUaliZar seNHas 
dos Gestores. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / viGia / 13/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 2 
viGia / BeleM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: Jose Maria rodriGUes riBeiro 
MatrÍcUla: 942049 
cPf: 29229960268 
carGo/fUNÇÃo: serveNte / ativ aPoio oPerac 
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 813800
Portaria de diarias No. 53692/2022 
oBJetivo: coNstatar a Necessidade de BeNs MÓveis Para ateN-
der a deMaNda da eeefM Prof. NeisoN dos PraZeres e eeefM irMÃ 
laUra visita iN loco. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo: 
BeleM / caNaa dos caraJas / 06/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 4 
caNaa dos caraJas / BeleM / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0.5 
NoMe: Jose MiGUel da silva MiQUeli 
MatrÍcUla: 57211396 
cPf: 64632830291 
carGo/fUNÇÃo: 
cHefe de GrUPo / direcao 
ordeNador: Jose aleXaNdre BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 813851

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooperação: 025/2022
objeto do acordo: a coleta seletiva de Materias reciclaveis Nas sedes 
administrativas e escolas da rede estadual de ensino do estado do Pará.
Partes:
Partícipe: 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.
Partícipe: associação de catadores da coleta seletiva de Belem accsB, 
no cNPJ: 10.705.350/0001-07, com sede na tv. Padre eutiquio, nº 2647, 
ceP; 66.045.000
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 09/06/2022
vigência: 09/06/2022 a 09/06/2025
ordenador: eliete de fátima da silva Braga/secretária de estado de edu-
cação

Protocolo: 813602

desiGNar
Portaria Nº.:5296/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 580557/2022
designar fraNcisco alves BisPo, Matrícula nº 57233955/1, espec. em 
educação, para responder interinamente pela função de vice-diretor (Ged-
2) da eeeM. luis Gualberto Pimentel/dom eliseu, a contar de 13/06/2022.
Portaria Nº.:5289/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 382363/2022
designar adNelsoN araUJo dos saNtos, Matrícula nº 55588920/2, 
Professor, para responder interinamente pela função de vice-diretor (Ged-
2) da eeef. João XXiii/ananindeua, a contar de 09/06/2022.
Portaria Nº.:5290/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 288800/2022
designar NelMa liMa e silva caMPos, Matrícula nº 55586053/2, espec. 
em educação, para responder interinamente pela função de vice-diretor 
(Ged-2) da eeeM. fernando ferrari/Marituba, a contar de 09/06/2022.
Portaria Nº.:5297/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 693704/2022
designar aNa celia costa saNtos de soUZa, Matrícula nº 5756243/1, 
espec. em educação, para responder interinamente pela função de vice-
diretor (Ged-2) da eeefM. José verissimo/Belém, a contar de 13/06/2022.
Portaria Nº.:5043/2022 de 06/06/2022
de acordo com o Processo nº 440324/2022
designar aNa celia costa saNtos de soUZa, Matrícula nº 5756243/1, 
espec. em educação, para responder pela função de diretor i (Ged-3) da 
eeefM. José verissimo/Belém, durante o impedimento do titular, no perío-
do de 15/06/2022 a 29/07/2022.
Portaria Nº.:5338/2022 de 09/06/2022
de acordo com o Processo nº 244195/2022
designar Mara lUcia Pereira Garcia cordeiro, Matrícula nº 
54182877/2, espec. em educação, para exercer a função de diretor i 
(Ged-3) da eeefM. augusto correa/Bragança, pelo período de 03(três) 
anos, a contar da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5339/2022 de 09/06/2022
de acordo com o Processo nº 244195/2022
designar PaUlo das cHaGas MarQUes, Matrícula nº 5902735/1, espec. 
em educação, para exercer a função de vice-diretor (Ged-2) da eeefM. 
augusto correa/Bragança, pelo período de 03(três) anos, a contar da data 
de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5340/2022 de 09/06/2022
de acordo com o Processo nº 244195/2022
designar MoNiQUe das GraÇas Paiva costa, Matrícula nº 55585976/2, 
espec. em educação, para exercer a função de vice-diretor (Ged-2) da 
eeefM. augusto correa/Bragança, pelo período de 03(três) anos, a contar 
da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5336/2022 de 09/06/2022
de acordo com o Processo nº 202289/2022
designar Marcia HeleNa alves do carMo, Matrícula nº 5901084/1, es-
pec. em educação, para exercer a função de diretor ii(Ged-3.1) da eeefM. 
eduardo angelim/Barcarena, pelo período de 03(três) anos, a contar da 
data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5337/2022 de 09/06/2022
de acordo com o Processo nº 202289/2022
designar adriaNa do socorro freitas GoMes, Matrícula nº 
57210126/1, espec. em educação, para exercer a função de vice-diretor 
(Ged-2) da eeefM. eduardo angelim/Barcarena, pelo período de 03(três) 
anos, a contar da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5276/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 243781/2022
designar carla soraMa costa NoGUeira, Matrícula nº 54182035/2, 
Professor, para exercer a função de diretor ii(Ged-3.1) da eeefM. Prof. 
Maria Pia dos santos amaral/castanhal, pelo período de 03(três) anos, a 
contar da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5278/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 243781/2022
designar Maria silvaNa de soUsa saNtos, Matrícula nº 57208168/1, 
espec. em educação, para exercer a função de vice-diretor (Ged-2) da ee-
efM. Prof. Maria Pia dos santos amaral/castanhal, pelo período de 03(três) 
anos, a contar da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5277/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 243781/2022
designar Maria aParecida laMeira soUsa, Matrícula nº 57234101/1, 
espec. em educação, para exercer a função de vice-diretor (Ged-2) da ee-
efM. Prof. Maria Pia dos santos amaral/castanhal, pelo período de 03(três) 
anos, a contar da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5282/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 556991/2022
designar raiMUNda lUcelia rodriGUes castro, Matrícula nº 
57209952/1, espec. em educação, para exercer a função de vice-diretor 
(Ged-2) da eeeM. frei Miguel de Bulhões/sede/são Miguel do Guamá, pelo 
período de 03(três) anos, a contar da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5283/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 556991/2022
designar alZira de JesUs BorGes da foNseca, Matrícula nº 5900124/1, 
espec. em educação, para exercer a função de vice-diretor (Ged-2) da 
eeeM. frei Miguel de Bulhões/sede/são Miguel do Guamá, pelo período de 
03(três) anos, a contar da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5281/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 556991/2022
designar Maria do socorro veras da silva ferreira, Matrícula nº 
5900168/1, espec. em educação, para exercer a função de diretor (Ged-4) 
da eeeM. frei Miguel de Bulhões/sede/são Miguel do Guamá, pelo período 
de 03(três) anos, a contar da data de publicação desta Portaria.
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Portaria Nº.:5293/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 679848/2022
considerando não haver ônus adicional para o estado.
designar eleaNor Maria costa siQUeira MeNdes, Matrícula nº 
534145/1, espec. em educação, para responder pela coordenadoria de 
documentação escolar, durante o impedimento do titular, no período de 
01/06/2022 a 03/06/2022.
Portaria Nº.:5287/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 418645/2022
designar darcY cleBe rodriGUes de Matos, Matrícula nº 5380928/2, 
espec. em educação, para responder pela função de diretor ii (Ged-3.1) 
da eeefM. Principe da Paz/ananindeua, durante o impedimento do titular, 
no período de 15/06/2022 a 29/07/2022.
Portaria Nº.:5288/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 219917/2022
designar Maria JosÉ aMaral BraGa, Matrícula nº 57212287/2, espec. 
em educação, para responder pela função de diretor i(Ged-3) da eeef. 
espirito santo/ananindeua, durante o impedimento do titular, no período 
de 17/06/2022 a 31/07/2022.
Portaria Nº.:5286/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 517532/2022
designar rosaNGela coNceiÇÃo loUreiro d aQUiNo, Matrícula nº 
627585/1, escrevente datilografo, para responder interinamente pela fun-
ção de secretária (Ged-1) da eeefM,.Prof.José valente ribeiro/ananin-
deua, a contar de 01/06/2022.
Portaria Nº.:5406/2022 de 13/06/2022
de acordo com o Processo nº 188414/2022
designar rodriGo NUNes Polaro, Matrícula nº 6403130/2, assessor Po-
litico, para responder pela secretaria adjunta de Planejamento e Gestão, 
durante o impedimento do titular, no período de 27/06/2022 a 25/07/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.:5285/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 517532/2022
dispensar, a pedido, Natalie lUcia de seNa araUJo, Matrícula nº 
57213697/1, assistente administrativo, da função de secretária (Ged-1) 
da eeefM,.Prof.José valente ribeiro/ananindeua, a contar de 01/06/2022.
Portaria Nº.:5279/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 556991/2022
dispensar Maria celiNa da Gloria silva ferreira, Matrícula nº 
5902476/1, espec. em educação, da função de diretor (Ged-4) da eeeM. 
frei Miguel de Bulhões/sede/são Miguel do Guamá, a contar da data de 
publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5280/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 556991/2022
dispensar aNtoNia Marcia coNceiÇÃo da costa, Matrícula nº 
57234001/1, espec. em educação, da função de vide-diretor (Ged-2) da 
eeeM. frei Miguel de Bulhões/sede/são Miguel do Guamá, a contar da data 
de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5334/2022 de 09/06/2022
de acordo com o Processo nº 202289/2022
dispensar aleX soUsa da silva Matrícula nº 57198379/1, Professor, da 
função de diretor ii(Ged-3.1) da eeefM. eduardo angelim/Barcarena, a 
contar da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5275/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 243781/2022
dispensar Maria silvaNa de soUsa saNtos, Matrícula nº 57208168/1, 
espec. em educação, da função de vice-diretor (Ged-2) da eeefM. Prof. 
Maria Pia dos santos amaral/castanhal, a contar da data de publicação 
desta Portaria.
Portaria Nº.:5335/2022 de 09/06/2022
de acordo com o Processo nº 202289/2022
dispensar JorGe lUiZ Moreira Pereira, Matrícula nº 7027494/2, Pro-
fessor, da função de vice-diretor (Ged-2) da eeefM. eduardo angelim/
Barcarena, a contar da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5274/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 243781/2022
dispensar carla soraMa costa NoGUeira, Matrícula nº 54182035/2, 
Professor, da função de vice-diretor (Ged-2) da eeefM. Prof. Maria Pia dos 
santos amaral/castanhal, a contar da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:5275/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 243781/2022
dispensar Maria silvaNa de soUsa saNtos, Matrícula nº 57208168/1, 
espec. em educação, da função de vice-diretor (Ged-2) da eeefM. Prof. 
Maria Pia dos santos amaral/castanhal, a contar da data de publicação 
desta Portaria.
Portaria Nº.:5284/2022 de 08/06/2022
de acordo com o Processo nº 610771/2022
dispensar, a pedido, loUrival de soUZa Pereira, Matrícula nº 
5106990/1, especialista em educação, da função de diretor ii (Ged-3.1) 
da eeef. carlos drumond de andrade/Belém, a contar de 10/06/2022.
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria Nº 004550/2022 de 07/06/2022
coNceder fÉrias reGUlaMeNtares, aos servidores aBaiXo rela-
cioNados, lotados No coNselHo estadUal de edUcaÇÃo, Nesta 
secretaria.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
627674/1 aNa Maria araUJo MiraNda 01/07/2022 30/07/2022 2022 30

57234184/1 caio raMos c. do NasciMeNto 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
5897133/1 HeleN cristiNa liMa crUZ 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
772216/1 JoaNa Maria aBreU NUNes 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
731382/1 JoÃo Batista f. do NasciMeNto 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
5212391/2 leila ester teiXeira aleiXo 08/08/2022 21/09/2022 2022 45

386928/2 vera cristiNa Barros rodriGUes 01/07/2022 14/08/2022 2022 45
54184418/4 Marcia da silva roliM 12/07/2022 25/08/2022 2022 45
57220499/2 rafaela do s. Merces dos saNtos 08/08/2022 21/09/2022 2022 45
451339/1 rosaNGela cavalcaNte laraNJeira 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
317934-1 saNdra HeleNa de MeNdoNÇa 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
333620/2 selMa reGiNa da silva Pereira 01/07/2022 14/08/2022 2022 45

54187283/2 sisleY ciNtia loPes rocHa 01/07/2022 314/082022 2020 45
5756235/1 silva NaZare aMaral d. ferreira 08/08/2022 21/09/2022 2022 45

Portaria Nº 040/2022 de 09/06/2022
coNceder fÉrias reGUlaMeNtares, aos servidores aBaiXo rela-
cioNados, lotados Na 2ª Ure/caMetá

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
8401103/1 NidiaNe BraGa de freitas 01/07/2022 30/07/2022 2022 30
8401101/1 olivaldo PiNto da rocHa 01/07/2022 30/07/2022 2022 30

Portaria Nº.:5300/2022 de 09/06/2022
Nome:siMoNe tota da silva
Matrícula:5901074/1Período:27/07/22 à 09/09/22exercício:2022
Unidade:Gabinete do secretario/Belém
Portaria Nº.:5305/2022 de 09/06/2022
Nome:JosUe da silva QUeiroZ
Matrícula:530476/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:divisão de transporte/Belém
Portaria Nº.:5298/2022 de 09/06/2022
Nome:saYoNara caMarGo foNtaNa
Matrícula:773573/2Período:04/07/22 à 02/08/22exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria Nº.:5301/2022 de 09/06/2022
Nome:aNa carla tavares fraNco
Matrícula:57217569/1Período:04/07/22 à 02/08/22exercício:2022
Unidade:divisão de Prestação de contas/Belém
Portaria Nº.:5303/2022 de 09/06/2022
Nome:Pedro HeNriQUe ProtaZio coelHo
Matrícula:5900059/1Período:11/07/22 à 24/08/22exercício:2021
Unidade:depto de administração de Material/Belém
Portaria Nº.:5304/2022 de 09/06/2022
Nome:aNdre lUiZ ferreira de araUJo
Matrícula:57213365/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:depto de educação especial/Belém
Portaria Nº.:5310/2022 de 09/06/2022
Nome:Marcos HerNaNe MUNHoZ costa
Matrícula:771082/1Período:04/07/22 à 02/08/22exercício:2022
Unidade:divisão de Patrimonio Mobiliário/Belém
Portaria Nº.:09/2022 de 08/06/2022
Nome:edsoN MaNoel de soUZa daNtas
Matrícula:363219/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Prof. edda de souza Gonçalves/soure
Portaria Nº.:291/2022 de 01/06/2022
Nome:ereNaldo de soUsa correa
Matrícula:5902733/1Período:02/08/22 à 15/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Prof.Bolivar Bordallo da silva/Bragança
Portaria Nº.:292/2022 de 01/06/2022
Nome:rosalia Maria saraiva GalvÃo
Matrícula:5902665/1Período:02/08/22 à 15/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Prof.Bolivar Bordallo da silva/Bragança
Portaria Nº.:293/2022 de 01/06/2022
Nome:aNa PaUla de soUsa silva
Matrícula:5902640/1Período:02/08/22 à 15/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Patalino/Bragança
Portaria Nº.:294/2022 de 01/06/2022
Nome:NaZare dos saNtos silva
Matrícula:5901731/1Período:11/08/22 à 24/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Patalino/Bragança
Portaria Nº.:295/2022 de 06/06/2022
Nome:cila Maelda GoMes MoNteiro
Matrícula:5949897/1Período:02/08/22 à 31/08/22exercício:2022
Unidade:eeefM.albino cardoso/Bragança
Portaria Nº.:296/2022 de 06/06/2022
Nome:PaUlo HeNriQUe GoMes de assUNÇÃo
Matrícula:5782848/2Período:04/08/22 à 17/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.sistema educativo radiofonico de Bragança
Portaria Nº.:297/2022 de 06/06/2022
Nome:Nadia Maria dos reMedios tavares
Matrícula:54186723/3Período:03/08/22 à 16/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.sistema educativo radiofonico de Bragança
Portaria Nº.:298/2022 de 07/06/2022
Nome:aNtoNio celso lUZ alves
Matrícula:678287/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Prof.Galvão/augusto correa
Portaria Nº.:299/2022 de 07/06/2022
Nome:evertoN aUGUsto ferreira de MiraNda
Matrícula:5902769/1Período:02/08/22 à 15/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Germano Garcia/Bragança
Portaria Nº.:299/2022 de 07/06/2022
Nome:coNceiÇÃo de Maria da silva PiNHeiro
Matrícula:6400868/1Período:02/08/22 à 15/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Prof. Yolanda chaves/Bragança
Portaria Nº.:301/2022 de 07/06/2022
Nome:WilBsoN foNseca costa
Matrícula:5902644/1Período:02/08/22 à 15/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Germano Garcia/Bragança
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Portaria Nº.:300/2022 de 30/05/2022
Nome:fraNcisco Marcio saNta rosa da silva
Matrícula:5901706/1Período:01/08/22 à 14/09/22exercício:2022
Unidade:ee.Prof.Maria socorro oliveira da rocha/ourem
Portaria Nº.:301/2022 de 30/05/2022
Nome:JoveNildo coiMBra farias
Matrícula:57214633/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2021
Unidade:ee.dr. Miguel de santa Brigida/salinopolis
Portaria Nº.:302/2022 de 30/05/2022
Nome:Maria lUsaNira dos reis rodriGUes
Matrícula:5545080/2Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:ee.Prof. cesar Pinheiro/capanema
Portaria Nº.:303/2022 de 30/05/2022
Nome:JoÃo PaUlo QUadros dos saNtos
Matrícula:57213725/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:ee.teodato de rezende/salinopolis
Portaria Nº.:304/2022 de 30/05/2022
Nome:deUZiMar Pereira da costa
Matrícula:201278/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:ee.augusto olimpio/Nova timboteua
Portaria Nº.:307/2022 de 30/05/2022
Nome:BiaNca saMara da lUZ MeNdoNÇa
Matrícula:8401003/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:ee.João Paulo i/Quatipuru
Portaria Nº.:306/2022 de 30/05/2022
Nome:severiNo da silva BorGes
Matrícula:7007512/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:ee. Padre angelo Moretti/ourem
Portaria Nº.:308/2022 de 30/05/2022
Nome:alisoN do rosario saNtaNa
Matrícula:8400989/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:ee.João Paulo i/Quatipuru
Portaria Nº.:309/2022 de 30/05/2022
Nome:salete dias da costa
Matrícula:5680611/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:ee.João Paulo i/Quatipuru
Portaria Nº.:310/2022 de 30/05/2022
Nome:idai ferNaNdo da silva Pereira
Matrícula:57214958/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:ee.João Paulo i/Quatipuru
Portaria Nº.:311/2022 de 30/05/2022
Nome:eMersoN eMilio rodriGUes da foNseca
Matrícula:5187273/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2021
Unidade:ee.francisco da silva Nunes/são João de Pirabas
Portaria Nº.:312/2022 de 06/06/2022
Nome:Maria de NaZare NasciMeNto soUsa
Matrícula:5218055/3Período:26/07/22 à 08/09/22exercício:2022
Unidade:ee.charles assad/Bonito
Portaria Nº.:313/2022 de 06/06/2022
Nome:aNtoNia BeZerra Moreira
Matrícula:5900600/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:ee.Maria de Nazare assad elias/Bonito
Portaria Nº.:314/2022 de 06/06/2022
Nome:daMiÃo MarQUes de soUsa
Matrícula:684082/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:ee.america leão conduru/capanema
Portaria Nº.:316/2022 de 06/06/2022
Nome:HelievertoN GerMaNo da costa
Matrícula:57210959/1Período:01/08/22 à 30/08/22exercício:2022
Unidade:ee.america leão conduru/capanema
Portaria Nº.:5087/2022 de 06/06/2022
Nome:adriaNa dos reis aMoriM
Matrícula:5941179/1Período:01/06/22 à 30/06/22exercício:2022
Unidade:eeef.euclides da cunha/ananindeua
Portaria Nº.:5088/2022 de 06/06/2022
Nome:valQUiria foNseca de soUZa diNiZ
Matrícula:5947776/1Período:01/06/22 à 30/06/22exercício:2022
Unidade:eeef.euclides da cunha/ananindeua
Portaria Nº.:5089/2022 de 06/06/2022
Nome:lUiZ alBerto oliveira MacHado
Matrícula:5388210/3Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef. Nossa senhora de fatima ii/Belém
Portaria Nº.:5090/2022 de 06/06/2022
Nome:adeNice do socorro correa de aMoriM
Matrícula:57188442/2Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:eeef. Nossa senhora de fatima ii/Belém
Portaria Nº.:5091/2022 de 06/06/2022
Nome:Misael ferreira da costa
Matrícula:57213973/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2021
Unidade:eeefM.Min. alcides carneiro/ananindeua
Portaria Nº.:5092/2022 de 06/06/2022
Nome:eliZa MiraNda de soUsa
Matrícula:5942233/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef. Nossa senhora de fatima ii/Belém
Portaria Nº.:5093/2022 de 06/06/2022
Nome:aNdreia liMa rodriGUes
Matrícula:5948349/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. Maria antonieta serra freire/icoaraci
Portaria Nº.:5094/2022 de 06/06/2022
Nome:JUlio estevaN PiNHeiro MUNHoZ
Matrícula:627801/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. Maria antonieta serra freire/icoaraci

Portaria Nº.:5095/2022 de 06/06/2022
Nome:cleoci MoUra da silva
Matrícula:491799/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. Maria antonieta serra freire/icoaraci
Portaria Nº.:5096/2022 de 06/06/2022
Nome:JoaNa crUZ Barros
Matrícula:367370/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. Maria antonieta serra freire/icoaraci
Portaria Nº.:5097/2022 de 06/06/2022
Nome:saNdra sUeli de JesUs coNceiÇÃo
Matrícula:378780/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. Maria antonieta serra freire/icoaraci
Portaria Nº.:5098/2022 de 06/06/2022
Nome:alfredo PacHeco da silva Neto
Matrícula:57202863/2Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeeM.Maria Helena valente tavares/ananindeua
Portaria Nº.:5099/2022 de 06/06/2022
Nome:lUciaNe valeria teiXeira dos saNtos
Matrícula:5948200/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:escola tecnica Magalhães Barata/Belém
Portaria Nº.:5100/2022 de 06/06/2022
Nome:Maria de NaZare teles dos saNtos
Matrícula:731684/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef. Nossa senhora de fatima ii/Belém
Portaria Nº.:5101/2022 de 06/06/2022
Nome:JUlio assis Pereira
Matrícula:5943051/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef. Nossa senhora de fatima ii/Belém
Portaria Nº.:5102/2022 de 06/06/2022
Nome:MarilZa ferreira da silva
Matrícula:8050009/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef. Nossa senhora de fatima ii/Belém
Portaria Nº.:5103/2022 de 06/06/2022
Nome:ilMa MarleNe de Melo farias
Matrícula:57219490/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef. Nossa senhora de fatima ii/Belém
Portaria Nº.:5104/2022 de 06/06/2022
Nome:rosa Garcia de oliveira
Matrícula:5192412/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef. Nossa senhora de fatima ii/Belém
Portaria Nº.:5105/2022 de 06/06/2022
Nome:aNa cecilia de alMeida laMeira
Matrícula:447455/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef. Nossa senhora de fatima ii/Belém
Portaria Nº.:5106/2022 de 06/06/2022
Nome:NiBia Novais da silva
Matrícula:57213729/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef. Nossa senhora de fatima ii/Belém
Portaria Nº.:5107/2022 de 06/06/2022
Nome:Maria odalea caMPos aNdrade
Matrícula:57209071/1Período:18/07/22 à 31/08/22exercício:2020
Unidade:ee.Bruno de Menezes/Mosqueiro
Portaria Nº.:5108/022 de 06/06/2022
Nome:cris daNYele saNtos PiNto
Matrícula:5906791/2Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2021
Unidade:ee. são vicente/ananindeua
Portaria Nº.:5109/2022 de 06/06/2022
Nome:Jeisa Barros Maia
Matrícula:57208513/1Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2021
Unidade:eeef.Prof.Maridalva Pantoja/Belém
Portaria Nº.:5110/2022 de 06/06/2022
Nome:lUciaNa GoMes MoUra reNdeiro
Matrícula:5906322/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:lotação Provisória/Belém
Portaria Nº.:5111/2022 de 06/06/2022
Nome:elleN deBoraH oliveira da silva
Matrícula:57212548/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef.Prof.Maridalva Pantoja/Belém
Portaria Nº.:5112/2022 de 06/06/2022
Nome:Maria Patricia BisPo de soUsa
Matrícula:57217502/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef.Prof.Maridalva Pantoja/Belém
Portaria Nº.:5113/2022 de 06/06/2022
Nome:vilsoN da silva Pereira
Matrícula:57214087/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef.Prof.Maridalva Pantoja/Belém
Portaria Nº.:5114/2022 de 06/06/2022
Nome:florive MoNteiro MaGalHÃes
Matrícula:731436/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef.Prof.Maridalva Pantoja/Belém
Portaria Nº.:5015/2022 de 06/06/2022
Nome:lUZia MoNteiro da silva
Matrícula:365777/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef.Prof.Maridalva Pantoja/Belém
Portaria Nº.:5116/2022 de 06/06/2022
Nome:alliNe costa saNtos MalcHer
Matrícula:57234376/1Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2021
Unidade:ee. são vicente/ananindeua
Portaria Nº.:5117/2022 de 06/06/2022
Nome:Marta costa vascoNcelos de castro
Matrícula:57209052/1Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2021
Unidade:ee. são vicente/ananindeua
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Portaria Nº.:5118/2022 de 06/06/2022
Nome:Maria de loUrdes dos saNtos
Matrícula:5911093/2Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. são vicente/ananindeua
Portaria Nº.:5119/2022 de 06/06/2022
Nome:soraia de aZevedo e soUZa
Matrícula:5900120/1Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2021
Unidade:ee. são vicente/ananindeua
Portaria Nº.:5120/2022 de 06/06/2022
Nome: catia Maria dos saNtos aZevedo
Matrícula:5899785/1Período:11/07/22 à 24/08/22exercício:2022
Unidade:ee.Prof.eugenio cavallero de Macedo/ananindeua
Portaria Nº.:5121/2022 de 06/06/2022
Nome: aNtoNio carlos da silva dias
Matrícula:448824/1Período:11/07/22 à 09/08/22exercício:2022
Unidade:ee. virginia alves da cunha/Belém
Portaria Nº.:5122/2022 de 06/06/2022
Nome:JoÃo veNaNcio de Melo filHo
Matrícula:188867/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.deodoro de Mendonça/Belém
Portaria Nº.:5123/2022 de 06/06/2022
Nome:carlos feliPe NasciMeNto rodriGUes
Matrícula:5941474/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.deodoro de Mendonça/Belém
Portaria Nº.:5124/2022 de 06/06/2022
Nome:lUcas verissiMo da silva Melo
Matrícula:5948465/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.deodoro de Mendonça/Belém
Portaria Nº.:5125/2022 de 06/06/2022
Nome:lUcia NaZare MoNteiro de soUZa
Matrícula:454494/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.deodoro de Mendonça/Belém
Portaria Nº.:5126/2022 de 06/06/2022
Nome:ricardo MaNoel freitas sarMaNHo
Matrícula:557587/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.deodoro de Mendonça/Belém
Portaria Nº.:5127/2022 de 06/06/2022
Nome:Marco aNtoNio MartiNs de oliveira
Matrícula:57199123/2Período:04/07/22 à 17/08/22exercício:2021
Unidade:escola tecnica estadual Magalhães Barata/Belém
Portaria Nº.:5128/2022 de 06/06/2022
Nome:eliZete ferreira dos saNtos
Matrícula:57211646/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef.santo afonso/Belém
Portaria Nº.:5129/2022 de 06/06/2022
Nome:elvis aNdre da GaMa ZaQUeU
Matrícula:5948361/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeef. são vicente de Paula/Belém
Portaria Nº.:5130/2022 de 06/06/2022
Nome:Heloisa HeleNa de soUZa QUeiroZ
Matrícula:5755999/1Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:eeef. santo afonso/Belém
Portaria Nº.:5070/2022 de 06/06/2022
Nome:MaUro alBerto MartiNs PaNtoJa
Matrícula:5625025/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.:5075/2022 de 06/06/2022
Nome:carMeN lUcia Pereira BeZerra
Matrícula:180025/1Período:04/07/22 à 02/08/22exercício:2021
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.:5081/2022 de 06/06/2022
Nome:GiaNNo GoNÇalves QUiNtas
Matrícula:57189650/3Período:06/07/22 à 04/08/22exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.:5257/2022 de 07/06/2022
Nome:Giselle alMeida de Barros saNtos
Matrícula:57211503/1Período:01/07/22 à 15/07/22exercício:2022
Unidade:divisão de Pagamento/Belém
Portaria Nº.:5239/2022 de 07/06/2022
Nome:MicHel NoGUeira da silva
Matrícula:57200953/1Período:04/07/22 à 02/08/22exercício:2022
Unidade:diretoria de administração/Belém
Portaria Nº.:5243/2022 de 07//06/2022
Nome:leticia NatHacHa da PaiXÃo araUJo GoMes
Matrícula:57193668/2Período:18/07/22 à 01/08/22exercício:2021
Unidade:diretoria de ensino/Belém
Portaria Nº.:5244/2022 de 07//06/2022
Nome:silviaNe Batista MiraNda
Matrícula:57224558/1Período:14/07/22 à 12/08/22exercício:2022
Unidade:diretoria de ensino/Belém
Portaria Nº.:5252/2022 de 07//06/2022
Nome:Natalia alves silva
Matrícula:57212591/Período:23/06/22 à 22/07/22exercício:2022
Unidade:diretoria de ensino/Belém
Portaria Nº.:5251/2022 de 07//06/2022
Nome:solaNGe do socorro MarGalHo do vale
Matrícula:5721/2Período:18/07/22 à 31/08/22exercício:2020
Unidade:diretoria de ensino/Belém
Portaria Nº.:5247/2022 de 07//06/2022
Nome:reJaN da silva cUNHa
Matrícula:57213115/1Período:29/06/22 à 08/07/22exercício:2022
Unidade:diretoria de ensino/Belém

Portaria Nº.:5242/2022 de 07//06/2022
Nome:otavio aNisio Moia riBeiro
Matrícula:5953692/1Período:04/07/22 à 02/08/22exercício:2022
Unidade:Gabinete do secretário/Belém
Portaria Nº.:5248/2022 de 07//06/2022
Nome:Maria diNora Neves sePeda
Matrícula:6320015/1Período:04/07/22 à 02/08/22exercício:2022
Unidade:Gabinete do secretário/Belém
Portaria Nº.:5249/2022 de 07//06/2022
Nome:ivaN MaGNo Melo JUNior
Matrícula:6403167/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:diretoria de assistencia ao estudante/Belém
Portaria Nº.:5255/2022 de 07//06/2022
Nome:Maria de fatiMa silva teiXeira
Matrícula:5796890/1Período:18/07/22 à 16/08/22exercício:2022
Unidade:depto de educação especial/Belém
Portaria Nº.:5237/2022 de 07//06/2022
Nome:aNa cleoNice de freitas MarQUes
Matrícula:5901718/1Período:04/07/22 à 17/08/22exercício:2021
Unidade:depto educacional de ativ. fisicas/Belém
Portaria Nº.:5253/2022 de 07//06/2022
Nome:MileNa KZaN MesQUita da silva
Matrícula:57211969/1Período:18/07/22 à 16/08/22exercício:2022
Unidade:depto educacional de ativ. fisicas/Belém
Portaria Nº.:5246/2022 de 07//06/2022
Nome:Maria de loUrdes costa caldas
Matrícula:406724/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:divisão de controle de estoque/Belém
Portaria Nº.:5245/2022 de 07//06/2022
Nome:taNia Maria dos saNtos de soUZa
Matrícula:3052278/1Período:04/07/22 à 02/08/22exercício:2021
Unidade:diretoria de suporte administrativo/Belém
Portaria Nº.:5254/2022 de 07//06/2022
Nome:claUdio JosÉ freitas siQUeira
Matrícula:5897139/1Período:18/07/22 à 16/08/22exercício:2022
Unidade:divisão de transporte/Belém
Portaria Nº.:5256/2022 de 07//06/2022
Nome:eliZete valdeZ vieira
Matrícula:456489/1Período:04/07/22 à 02/08/22exercício:2021
Unidade:divisão de transporte/Belém
Portaria Nº.:5241/2022 de 07//06/2022
Nome:Pedro PaUlo da costa saNtos
Matrícula:731579/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:divisão de transporte/Belém
Portaria Nº.:5084/2022 de 06/07/2022
Nome:JeHU riBeiro da silveira Neto
Matrícula:54187014/2Período:11/07/22 à 09/08/22exercício:2022
Unidade:divisão de Prestação de contas/Belém
Portaria Nº.:5069/2022 de 06/07/2022
Nome:aNtoNio lUiZ de aleNcar NerY
Matrícula:183580/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:divisão de controle de estoque/Belém
Portaria Nº.:5071/2022 de 06/07/2022
Nome:cleice Maria Brito PiNHeiro
Matrícula:756466/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:divisão de transporte/Belém
Portaria Nº.:5078/2022 de 06/07/2022
Nome:JosÉ aNtoNio daMasceNo dos saNtos
Matrícula:752479/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:divisão de transporte/Belém
Portaria Nº.:5072/2022 de 06/07/2022
Nome:reGiNaldo tavares sarMaNHo
Matrícula:5120314/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:divisão de transporte/Belém
Portaria Nº.:5073/2022 de 06/07/2022
Nome:tiZa cardoso PiNHeiro JacoB
Matrícula:57196431/1Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:depto de administração de Material/Belém
Portaria Nº.:5074/2022 de 06/07/2022
Nome:MaiKoN JHoN da silva freitas
Matrícula:8400816/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2021
Unidade:eeefM. santa Barbara/sta Barbara do Pará
Portaria Nº.:5076/2022 de 06/07/2022
Nome:adele do socorro serrÃo PiNHeiro
Matrícula:5901034/1Período:23/07/22 à 05/09/22exercício:2022
Unidade:assessoria Jurudica/Belém
Portaria Nº.:5067/2022 de 06/07/2022
Nome:faBio ferNaNdo de liMa evaNGelista
Matrícula:57211181/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:diretoria de assistencia ao estudante/Belém
errata
errata na Publicação da Portaria Nº.307/2022 de 16/05/2022
Nome: MarieUNice Pereira caMPos dos saNtos
onde se lê:exercício:2022
Leia-se:exercício:2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34.988 de 31/05/2022

Protocolo: 813807
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
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.

.

Portaria
.

Portaria ordiNatÓria N° 2114, de 07 de JUNHo de 2022. 
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 09/2022-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA e a 
empresa tec-rad tecNoloGia eM radioProteÇÃo ltda. 
o reitor da Universidade do estado do Pará, no uso das atribuições legais; 
coNsideraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUsUla NoNa, 
relativo ao contrato nº 09/2022-UePa (Pae nº 2022/266888– UePa) resolve: 
art. 1° - Nomear a sra. Profª drª sheyla Mara silva de oliveira – coordenadora 
Administrativa do Campus XII,, para atuar como fiscal do Contrato nº 09/2022- 
UEPA, firmados entre UEPA e a empresa TEC-RAD TECNOLOGIA EM 
radioProteÇÃo ltda. 
art. 2º o objeto do referido contrato é a prestação de serviço de monitoração 
radiológica com fornecimento de dosimetria, para atender aos Programas de 
Residência Médica e Residência Multiprofissional do Campus XII – Santarém da 
Universidade do estado do Pará, com cessão dos direitos de uso de dosímetros 
visando atender as necessidades administrativas da Universidade do estado do 
Pará. o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com inicio a partir 
da assinatura do termo, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, pelo 
prazo permitido em lei. 
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento 
do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventualmente 
constatadas. 
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O encargo 
de fiscal terá a duração da vigência do contrato. 
Art. 5º - A  desídia do  fiscal poderá acarretar penalidades  previstas na lei 8.666/93 
e 5.810/94 
art. 6º - esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação. 
dá-se ciência. 
cumpra-se. 
Belém (Pa), 07 de Junho de 2022. 
claY aNdersoN NUNes cHaGas 
reitor da Universidade do estado do Pará

Protocolo: 813363
rescisÃo coNtratUaL
Protocolo: 2022/690926
Portaria N° 2394/22, de 09 de junho de 2022
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
estado do Pará, e o(a)servidor(a) JessYca silva Mota da silva, id. fun-
cional nº 5931809/ 2, cargo de aGeNteadMiNistrativo, lotado(a) no(a) 
caMPUs de coNceicao do araGUaia, a contar de03.06.2022.
Protocolo: 2022/710928
Portaria N° 2408/22, de 10 de junho de 2022.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
estado do Pará, e o(a)servidor(a) NeWtoN carlos aMoras da crUZ, id. 
funcional nº 5921280/ 2, cargo de aGeNte adMiNistrativo, lotado(a) 
no(a) coordeNadoria adMiNistrativa do caMPUs iii, a contar de 
07.06.2022.

Protocolo: 813370
aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
de cUrso de PÓs-GradUaÇÃo.
Protocolo: 2022/256532
Portaria N° 2394/22, de 09 de junho de 2022
i – aUtoriZar, o afastamento iNteGral da servidora siNaida Maria 
vascoNcelos, id. funcional nº 5061784/ 2, cargo de Professor ad-
JUNto, lotado no dePartaMeNto decieNcias NatUrais, para partici-
par de curso de estágio Pós-doutorado, programa de Pós -Graduação em 
edUcaÇÃo, vinculado á faculdade de educação, pela Universidade de são 
Paulo, no período de 01.04.2022 a 01.04.2023.
ii - conceder Bolsa estadual de Pós-Graduação, no período de 01.04.2022 
a 01.04.2023, nos termos da resolução 3831/22-coNsUN de 25.05.2022.
Protocolo: 2022/238323
Portaria N° 2391/22, de 09 de junho de 2022.
i – aUtoriZar, o afastamento iNteGral do servidor aNtoNio Marcos 
cardoso silva, id. funcional nº 57201514/ 2, cargo de Professor 
aUXiliar, lotado no caMPUs de castaNHal, para participar do programa 
de doutorado em iNforMática, pela Universidade federal do Paraná, no 
período de 26.02.2022 a 26.04.2025.
ii - conceder Bolsa estadual de Pós-Graduação, no período de 26.02.2022 
a 26.04.2025, nos termos da resolução 3836/22-coNsUN de 25.05.2022.
Protocolo: 2022/283692
Portaria N° 2388/22, de 09 de junho de 2022.
i – aUtoriZar, o afastamento Parcial do servidor NilsoN veloso Be-
Zerra, id. funcional nº 5088526/ 4, cargo de Professor assisteN-
te, lotado no dePartaMeNto de PatoloGia, para participar de curso 
de estágio Pós-doutorado, Programa de Pós-Graduação em BiotecNo-
loGia, pela Universidade federal do amazonas, no período de15.04.2022 
a15.04.2023.
ii - conceder Bolsa estadual de Pós-Graduação, no período de 15.04.2022 
a 15.04.2023, nos termos da resolução 3829/22-coNsUN de 25.05.2022.

Protocolo: 2022/46921
Portaria N° 2381/22, de 08 de junho de 2022.
i – aUtoriZar, o afastamento Parcial do servidor NeliveltoN GoMes 
dos saNtos, id. funcional nº 57234919/ 1, cargo de Professor aUXi-
liar, lotada no caMPUs deParaGoMiNas, para participar do Programa 
de Pós - Graduação em nível de doUtorado eM adMiNistraÇÃo, pela 
Universidad de ciencias empresariales Y sociales no período de18.01.2022 
a 16.01.2026.
ii - conceder Bolsa estadual de Pós-Graduação, no período de 18.01.2022 
a 16.01.2026, nos termos da resolução 3833/22-coNsUN de 25.05.2022.
Protocolo: 2021/881362
Portaria N° 2379/22, de 08 de junho de 2022.
ProrroGar, o afastamento iNteGral da servidora eveliNe BeZerra 
soUsa, id. funcional nº 5905473/ 1, cargo de Professor assisteNte, 
lotado no caMPUs de MaraBa, para participar de curso de Pós-Graduação 
em Nível de doutorado em NeUrociÊNcias eBioloGia celUlar, pela 
Universidade federal do Pará no período de 01.08.2021 a 01.02.2022, seM 
Bolsa estadUal de PÓs-GradUaÇÃo.
Protocolo: 2022/23445
Portaria N° 2404/22, de 09 de junho de 2022.
i – aUtoriZar, o afastamento Parcial do servidor carlos do socor-
ro GUerreiro vaZ, id. funcional nº 5787920/ 2, cargo de Professor 
assisteNte, lotado no caMPUs de saoMiGUel do GUaMa, para par-
ticipar do programa de doutorado em Biodiversidade eBiotecNolo-
Gia - rede BioNorte, pela Universidade federal do Pará, no período 
de01.03.2022 a 28.02.2026.
ii - conceder Bolsa estadual de Pós-Graduação, no período de 01.03.2022 
a 28.02.2026, nos termos da resolução 3832/22-coNsUN de 25.05.2022.

Protocolo: 813376
HoMoLoGaÇÃo de estÁGio ProBatÓrio/ doceNte.
Protocolo: 2022/561741
Portaria N° 2380/22, de 08 de junho de 2022.
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProvado(a) no 
estágio probatório o(a)servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
ensino superior abaixo discriminado(a), reconhecendo aPto(a), para o 
exercício do cargo efetivo.
NoMe: leoNardo JacoMo valadares id. fUNcioNal: 5899064/2 car-
Go: Professor aUXiliar coNceito: eXceleNte

Protocolo: 813377
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Protocolo: 2022/714561
Portaria N° 2400/22, de 09 de junho de 2022.
deleGar coMPetÊNcia ao(a) servidor(a) edNalvo aPostolo caMPos 
id. funcional nº 54188840/ 1,na função de Professor assisteNte, para 
outorgar grau conforme abaixo especificado:
Colação de Grau do curso de Geografia.
Município: Belém
data: 07/06/2022

Protocolo: 813385
NoMeaÇÃo de doceNte aProVado eM coNcUrso PÚBLico- 
editaL Nº 074/2019
Protocolo: 2022/642658
Portaria N° 2324/22, de 07 de junho de 2022
NoMear em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
vaNessa Novaes Barros, para exercer o cargo de Professor aUXi-
liar i - 40H, na área de conhecimento ciÊNcias MorfofisiolÓGicas, 
lotado(a) no dePartaMeNto de MorfoloGia eciÊNcias fisiolÓGicas 
/ dMcf.
Protocolo: 2022/587868
Portaria N° 2322/22, de 07 de junho de 2022
NoMear em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
edilsoN MateUscosta da silva, para exercer o cargo de Professor 
aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento HistÓria, lotado(a) no de-
PartaMeNto de filosofia e ciÊNcias sociais/ dfcs.

Protocolo: 813390
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2022/233226
ProGressÃo fUNcioNal doceNte
coNceder ao(a) servidor(a) Maria Jose saNtaNa loBato da silva 
id. funcional nº 196479/3, cargo de Professor assisteNte, lotado(a) 
no(a) dePartaMeNto de progressão vertical, para referência i da clas-
se de Professor adJUNto com vigência a contar de 29.03.2022.
Protocolo: 2020/52176
Portaria N° 2368/22, de 08 de junho de 2022.
coNceder ao(a) servidor(a) alfredo cardoso costa, id. funcional nº 
5529921/ 1, cargo de Professor aUXiliar, lotado(a) no(a) deParta-
MeNto de MorfoloGia e cieNcias fisioloGicas progressão verti-
cal, para referência i da classe de Professor assisteNte com vigência 
a contar de 19.04.2022.
Protocolo: 2022/433126
Portaria N° 2364/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao(a) servidor(a) aNa PaUla GUiMaraes rodriGUes, id. 
funcional nº 54196343/ 3, cargo de Professor assisteNte, lotado(a) 
no(a) dePartaMeNto de saUde iNteGrada progressão vertical, para 
referência i da classe de Professor adJUNto com vigência a contar de 
08.04.2022.
Protocolo: 2022/359918
Portaria N° 2341/22, de 07 de junho de 2022
coNceder ao(a) servidor(a) Nicole Patricia de liMa viNaGre da 
PoNte id. funcional nº5899226/ 2 , cargo de Professor assisteNte, 
lotado(a) no(a) caMPUs de saNtareM, progressão vertical, para re-
ferência i da classe de Professor adJUNto com vigência a contar de 
29.03.2022.
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Protocolo: 2022/326152
Portaria N° 2342/22, de 07 de junho de 2022
coNceder ao(a) servidor(a) rodriGo aleNcar Moreira id. funcional 
nº 57230729/ 2, cargo de Professor aUXiliar, lotado(a) no(a) de-
PartaMeNto de saUde iNteGrada progressão vertical, para refe-
rência i da classe de Professor assisteNte com vigência a contar de 
29.03.2022.
Protocolo: 2022/593831
Portaria N° 2369/22, de 08 de junho de 2022
coNceder ao(a) servidor(a) KatiaNe da costa cUNHa, id. funcional nº 
57220005/ 3, cargo de Professor aUXiliar, lotado(a) no(a) caMPUs de 
MaraBa progressão vertical, para referência i da classe de Professor 
adJUNto com vigência a contar de13.05.2022.
Protocolo: 2022/225047
Portaria N° 2362/22, de 08 de junho de 2022.
coNceder ao(a) servidor(a) adJaNNY estela saNtos de soUZa, id. 
funcional nº 54188895/1, cargo de Professor adJUNto, lotado no(a) 
caMPUs de saNtareM, progressão HoriZoNtal, para referência iv da 
classe de Professor adJUNto com vigência a contar de23.02.2022.
Protocolo: 2022/423273
Portaria N° 2343/22, de 07 de junho de 2022
coNceder ao(a) servidor(a) aMaral NUNes de soUZa id. funcional nº 
54180260/3, cargo de Professor aUXiliar, lotado(a) no(a) caMPUs de 
MaraBa progressão vertical, para referência i da classe de Professor 
assisteNte com vigência a contar de29.03.2022.
Protocolo: 2022/531572
Portaria N° 2363/22, de 08 de junho de 2022.
coNceder ao(a) servidor(a) aNtoNio Jose de Barros Neto, id. fun-
cional nº 5125162/1, cargo de Professor assisteNte, lotado(a) no(a) 
dePartaMeNto de MateMaticaestatistica e iNforMatica progres-
são vertical, para referência i da classe de Professor adJUNto com 
vigência a contar de 03.05.2022.
Protocolo: 2022/303672
Portaria N° 2358/22, de 08 de junho de 2022.
coNceder ao(a) servidor(a) HericK PaMPolHa HUet de Bacelar id. 
funcional nº 5906970/2, cargo de Professor aUXiliar, lotado(a) no(a) 
dePartaMeNto de saUde iNteGrada progressão vertical, para re-
ferência i da classe de Professor adJUNto com vigência a contar de 
29.03.2022.
ProtocoLo:2021/1182832
Portaria N° 2356/22, de 08 de junho de 2022.
coNceder ao(a) servidor(a) WaNdersoN aUGUsto oliveira de al-
Meida, id. funcional nº57223072/ 3, cargo de Professor aUXiliar, 
lotado no(a) caMPUs de saNtareM, progressão HoriZoNtal, para re-
ferência iv da classe de Professor aUXiliar com vigência a contar 
de18.10.2021.

Protocolo: 813387
PerMUta de GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Protocolo: 2022/625488
Portaria N° 2405/22, de 09 de junho de 2022.
art. 1º - coNceder ao servidor aleXaNdre oliveira do NasciMeNto, 
id. funcional nº 5898190/ 2, cargo de artifice de MaNUteNcao, lota-
do(a) no(a) DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO, gratificação de 
tempo integral, em percentual fixado de 60% (sessenta por cento), inci-
dente sobre o vencimento do cargo, a contar de 01.07.2022.
Art. 2º - CESSAR, a contar de 01.07.2022, a gratificação de tempo integral 
do servidor Marcell laNdrY NeGrao GoMes, id. funcional nº 5959147/ 
1, cargo de aGeNte adMiNistrativo a, lotado(a) no(a)diretoria de 
adMiNistracao de servico, em virtude de permuta da referida grati-
ficação.
Protocolo: 2022/693710
Portaria N° 2409/22, de 10 de junho de 2022.
art. 1º - coNceder ao servidor Waldecir Pereira PiNHeiro, id. fun-
cional nº 54188861/ 2, cargo de tecNico a, lotado(a) no(a) diretoria 
DE GESTAO DE PESSOAS, gratificação de tempo integral, em percentual 
fixado de 60% (sessenta por cento), incidente sobre o vencimento do car-
go, a contar de01.07.2022.
Art. 2º - CESSAR, a contar de 01.07.2022, a gratificação de tempo integral 
do servidor odete fariasrodriGUes, id. funcional nº57209260/1, car-
go de aGeNte adMiNistrativo c, lotado(a) no(a) diretoria de Ges-
TAO DE PESSOAS, em virtude de permuta da referida gratificação.

Protocolo: 813383
eXoNeraÇÃo de serVidor a Pedido
*republicado por ter saído com incorreções no d.o.e nº 35.004, do 
dia 10.06.2022
Protocolo: 2022/725941
Portaria N° 2393/22, de 09 de junho de 2022.
eXoNeraÇÃo de servidor a Pedido Protocolo: 2022/725941 Portaria 
N° 2393/22 de 09 de junho de 2022 art. 1º - eXoNerar, a pedido, do ser-
vidor (a) odete farias rodriGUes, id. funcional nº 57209260/1, cargo 
de aGeNte adMiNistrativo c, lotado (a) no (a) diretoria de Gestao 
de Pessoas, a contar de 09.06.2022.
art. 2º - declarar vacÂNcia do cargo do servidor citado no artigo acima, 
considerando nomeação em outro órgão público.
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UePa

Protocolo: 813545

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

deterMiNar LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/579602
Portaria N° 2411/22, de 10 de junho de 2022
deterMiNar ao(a) servidor(a) lUZiMarY do socorro MacHado de 
Brito, id. funcional nº 3188272/1, na função de aUXiliar de serviÇo 
Gerais, lotado(a) no(a) coordeNadoria adMiNistrativa do caMPUs 
iii, goze de 30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela 
Portaria Nº 1281, de 11.
Protocolo: 2022/678260
Portaria N° 2412/22, de 10 de junho de 2022.
art. 1º - desiGNar o (a) servidor (a) Jessileia GUiMaraes eiro, id. 
funcional nº 5860881/ 2, cargo de Professor assisteNte, como coor-
deNadora adJUNta do ProGraMa forMaPará, a contar de 01.04.2022.
art. 2º – ficaM revoGadas as demais disposições em contrário.

Protocolo: 813384

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
e-Protocolo: 2022/731947
laUdo nº 91119 de 08 de junho de 2022
NoMe do servidor (a): carla Pereira ferreira
MatrÍcUla: 57209191/1
carGo: aGeNte adMiNistrativo c
orGÃo: UNiversidade do estado do Para.
PerÍodo: 28/01/2022 a 26/07/2022
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 813393
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
e-Protocolo: 2022/681584
laUdo nº 261 de 31 de março de 2022
NoMe do servidor (a): claUdia lUcas cavalcaNte
MatrÍcUla: 57206319/1
carGo: aGeNte adMiNistrativo c
orGÃo: UNiversidade do estado do Para.
PerÍodo: 31/03/2022 a 26/06/2022
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 813394

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/695956
Portaria N° 2413/22, de 10 de junho de 2022.
art. 1º - desiGNar o (a) servidor (a) leoNardo Jose soUsa de MoUra, 
id. funcional nº54188862/ 1, cargo de aUXiliar adMiNistrativo, como 
coordeNador de serviÇo deProcessaMeNto de dados e sUPorte 
de eQUiPaMeNtos, a contar de01.05.2022.
art. 2º – ficaM revoGadas as demais disposições em contrário.

Protocolo: 813391

.

.

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2022/99946 - UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 02/2022 – UePa
classificaÇÃo: outros
oBJeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de Pessoa Ju-
rídica, para prestação de serviço de monitoração radiológica com forneci-
mento de dosimetria, para atender aos Programas de residência Médica e 
Residência Multiprofissional do Campus XII – Santarém da Universidade do 
estado do Pará, com cessão dos direitos de uso de dosímetros.
valor GloBal: 12.470,64 (doze mil, e quatrocentos e setenta reais e 
sessenta e quatro centavos)
data de assiNatUra: 09/06/2022
iNÍcio da viGÊNcia: 09.06.2022
tÉrMiNo da viGÊNcia: 08/06/2023
foro: BelÉM/Pa
licitaÇÃo
Nº/eXercÍcio: 011/2022
Modalidade: dispensa de licitação
orÇaMeNto
Programa de trabalho – 74201.12.364.1506.8870
fonte – 0102/ 0261 / 0661
Natureza da despesa – 339039
recUrso: estadUal
coNtratado
eMPresa: tec-rad tecNoloGia eM radioProteÇÃo ltda
PersoNalidade: Pessoa Jurídica
cNPJ: 65.716.995/0001-37
eNdereÇo: rua Paraná, nº 70, térreo
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Bairro: vila odete
cidade: carapicuíba
Uf: sP
ceP: 02045-040
ordeNador
claY aNdersoN NUNes cHaGas

Protocolo: 813359
coNtrato
Pae Nº 2022/692164 - UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 11/2022 – UePa
classificaÇÃo: outros
oBJeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa ju-
rídica especializada na prestação de serviços de locaÇÃo de veÍcUlos 
aUtoMotores terrestres, sem motorista.
valor GloBal estiMado: r$ 46.500,00 (Quarenta e seis mil e quinhen-
tos reais)
data de assiNatUra: 13/06/2022
iNÍcio da viGÊNcia: 13.06.2022
tÉrMiNo da viGÊNcia: 12/06/2023
foro: BelÉM/Pa
licitaÇÃo
Nº/eXercÍcio: 006/2021/2022
Modalidade: Pregão eletrônico srP/sePlad/dGl (ata de registro de 
Preços nº 16/2022/sePlad)
orÇaMeNto
Programa de trabalho – 48101.19.364.1506.8866
fonte – 0102/ 0261 / 0661
Natureza da despesa – 0124008794 e 0324008794
recUrso: estadUal
coNtratado
eMPresa: arrais serviÇos MecÂNicos eireli Me,
PersoNalidade: Pessoa Jurídica
cNPJ: 07.346.264/0001-40
eNdereÇo: rua alameda Moça Bonita, nº 97
Bairro: castanheira
cidade: Belém
Uf: Pa
ceP: 66.645–010
ordeNador
claY aNdersoN NUNes cHaGas

Protocolo: 813531

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2021/932659
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° 8/2022/UePa, cujo objeto é a aquisição de material 
permanente e consumo para atender as aulas práticas do ensino, extensão 
e pesquisa 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 fisiote-
raPicos eireli, itens 10, 15. valor da proposta r$ 4.615,35.
2- 17.238.455/0001-42 - a a Z saUde coMercio de ProdUtos Me-
dicos e HosPitalares, itens 02, 05, 06, 08, 12, 13, 14 e 16. valor da 
proposta r$ 8.753,00.
3- 23.015.239/0001-30 - sao BerNardo coMercio de ProdUtos Para 
saUde ltda, itens 01, 03, 18, 19 e 21. valor da proposta r$ 3.586,98.
4- 24.473.719/0001-08 - iMPerio coMercio de eQUiPaMeNtos de es-
critorio eireli, item 09. valor da proposta r$ 23.608,84.
5- 29.926.189/0001-20 - sis coMercio de Materiais e eQUiPaMeNtos 
ltda, item 17. valor da proposta r$ 423,66.
6- 36.782.020/0001-09 - NeX teXtil roUPas e acessorios ltda, item 
20. valor da proposta r$ 848,88.
7- 38.482.591/0001-53 - sKYlaB coMercial HosPitalar ltda, item 
04. valor da proposta r$ 5.024,70.
itens cancelados: itens 07, 11, 22, 23, 24, 25 e 26.
Belém, 13 de Junho de 2022.
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da Universidade do estado do Pará/UePa

Protocolo: 813357

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2437/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordeNador de caMPUs de iNterioriZaÇÃo
Nome: adriaNo cesar calaNdriNi BraGa
Matrícula funcional: 57189749/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339030_ r$ 4.000,00

Portaria N° 2438/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordeNador de ceriMoNial e eveNtos
Nome: alice cristiNe da silva araUJo GaMBoa
Matrícula funcional: 55589841/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2439/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
Prazos: Para aplicação 60 (sessenta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGeNte adMiNistrativo c
Nome: aNtoNio carlos BraGa silva
Matrícula funcional: 5804124/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74021 12 571 1506 8473
fonte: 0660006621
339030_ r$ 1.500,00
339039_ r$ 2.500,00
ordenador responsável
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da Universidade do estado do Pará.

Protocolo: 813496
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2452/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
Prazos: Para aplicação 60 (sessenta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: Motorista
Nome: davi dias soUsa JUNior
Matrícula funcional: 57216426/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carlos Jose caPela BisPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 813499

diÁria
.

coNcessÃo de diarias
Protocolo nº2022/603912
Portaria N° 2440/2022, de 13 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) deNisoN liMa correa, id.funcional nº 
5947568/1, no cargo de Professor sUBstitUto lotado (a) no (a) de-
PartaMeNto de tecNoloGia de Madeira, cPf:003.245.182-26, 9,5 
(nove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Paragominas/Pa no período de 13/06/2022 a 22/06/2022, para minis-
trar disciplina.
Protocolo nº2022/631124
Portaria N° 2441/2022, de 13 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) raiMUNdo MiGUel dos reis Pereira, id.
funcional nº 80845756/ 4, no cargo de Professor assisteNte lotado 
(a) no (a) caMPUs de coNceicao do araGUaia, cPf:158.369.592-
34, 13,5 (treze e meia) diárias, devido seu deslocamento de conceição 
do araguaia/Pa ao município de são Miguel do Guamá/Pa no período de 
23/05/2022 a 05/06/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/712730
Portaria N° 2442/2022, de 13 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) dJalMa de JesUs costa, id.funcional nº 
5041198/1, no cargo de Motorista lotado (a) no (a) diretoria de ad-
MiNistracao de servico, cPf:147.272.422-49, 3,5 (três e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa aos municípios de redenção/
conceição do araguaia/Pa no período de 27/06/2022 a 30/06/2022, para 
conduzir o reitor.
Protocolo nº2022/712683
Portaria N° 2443/2022, de 13 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) dJalMa de JesUs costa, id.funcional nº 
5041198/1, no cargo de Motorista lotado (a) no (a) diretoria de ad-
MiNistracao de servico, cPf:147.272.422-49, 0,5 (meia) diária, de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé açu/Pa no 
período de 20/06/2022 a 20/06/2022, para conduzir o reitor.
Protocolo nº2022/693237
Portaria N° 2444/2022, de 13 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) edNalvo aPostolo caMPos, id.funcional nº 
54188840/1, no cargo de Professor assisteNte lotado (a) no (a) Pro 
reitoria de GradUacao, cPf:300.926.042-34, 0,5 (meia) diária, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao Brasilia/df no período de 03/06/2022 a 
03/06/2022, para participar de uma reunião com a Presidente da caPes.
Protocolo nº2022/610629
Portaria N° 2445/2022, de 13 de junho de 2022
coNceder ao servidor (a) claUdio da costa triNdade, id.funcional 
nº 5433100/2, no cargo de Professor assisteNte lotado (a) no (a) 
dePartaMeNto de artes, cPf:316.141.082-34, 1,5 (uma e meia) diá-
ria, devido seu deslocamento de Bragança/Pa ao Belém/df no período de 
16/05/2022 a 17/05/2022, para transportar as provas do processo seletivo.
Neivaldo fialHo do NasciMeNto
ordeNador

Protocolo: 813396
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t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Protocolo: 2022/609121
Portaria N° 1858/22, de 08 de junho de 2022.
torNar seM efeito a nomeação nº 1680/22 de 11.05.2022, publicada 
no d.o.e nº 34.969 de13.05.2022 que nomeou em função de aprovação 
em concurso Público, ferNaNdo MaX dasilva ervedosa, para exercer o 
cargo de agente administrativo, lotado(a) no campus de Belém.

Protocolo: 813380

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL 068/2022 – UePa
editaL de seLeÇÃo do ProGraMa de aPoio socioecoNÔMico 
– sUBProGraMa BoLsa iNceNtiVo acadÊMico
a Universidade do estado do Pará (UePa) torna público o lançamento do 
presente edital e convoca as/os discentes dos cursos regulares não inter-
valares e presenciais de graduação da UePa a participarem do processo de 
seleção às bolsas do Programa de apoio socioeconômico – subprograma 
Bolsa incentivo acadêmico do Núcleo de assistência estudantil.
as inscrições estarão abertas de 15 de junho a 06 de julho de 2022.
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém-Pa, 14 de junho de 2022
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da Universidade do estado do Pará

Protocolo: 813424

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 723/2022 – seaster 
o secretário de estado de assistÊNcia social traBalHo , eMPreGo 
e reNda , no uso das atribuições  que lhe foram delegadas através do decreto 
de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019. 
considerando o Processo n° 2022/ 710626 
resolve: 
coNceder suprimento de fundos no valor de r$ 1.000,00 ( Mil 
reais ) em favor do (a) servidor (a), lUaN alves silva, Ge-
reNte. matricula nº 5946734/1 solicito concessão de suprimen-
to de fundo, para atender despesas com serviços de implementa-
ção de equipamento Públicos de segurança alimentar e Nutricional 
43.101 – 08.244.1505.7678 f: 0101 267.235 
desPesa: 339030 r$ 1.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) dias 
para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária. 
registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
secretaria  de  estado de  assistência social, trabalho, emprego e renda, em 08 de 
junho de 2022.
iNoceNcio reNato GasPariM 
secretário de estado de assistência social,trabalho,emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 813855

diÁria
.

Portaria Nº 740/2022 – seaster 
o secretário de estado de assisteNcia social, traBalHo, eMPre-
Go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram deleg das 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/ 729798 
resolve: 
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada servi-
dor  citado aBaiXo: Maria do carMo GoMes de soUsa,5964251/1,-
GereNte,Marcelo deNYs PaNtoJa Barreto,3542658/1,assisteNte 
adMiNistrativo, aNdrÉ lUiZ NasciMeNto da cUNHa,6403849/1,-
cHefe de NÚcleo reGioNal que se deslocara para o município de 
caPaNeMa/Pa no período de 13/06 a 16/06/2022 com objetivo de 
atendimento dos trabalhadores nos centros de trabalho e cidadania. 
laNdoaldo costa ferreira.5096723/1 Motorista. com objetivo de 
conduzir veiculo com os técnicos 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, 
13 de junho 2022. 
iNoceNcio reNato GasPariM 
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 742/2022 – seaster 
o secretário de estado de assisteNcia social, traBalHo, eMPreGo 
e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto 
de 01 de janeiro de 2019, Publicado no doe nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019 
considerando o Processo nº 2022/ 726325 
resolve: 
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado aBaiXo: 
ricardo aveliNo GaNZer, 55588660, diretor, que se deslocara para 
o município de Portel/Pa no período de 16/06 a 18/06/2022 com objetivo 
de apoio à Gestão e aos serviços socioassistenciais. 
Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.244.1505 . 8863 F: 0339002241 
261.694 339014 
registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
13 de junho 2022. 
iNoceNcio reNato GasPariM 
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda 
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 743/2022 – seaster 
o secretário de estado de assisteNcia social traBalHo,eMPreGo 
e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto 
de 01 de janeiro de 2019, Publicado no doe nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019 
considerando o Processo nº 2022/ 719111 
resolve: 
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada 
servidor citado aBaiXo:  
dUlcilea ferreira aBreU,3203093/1 ,assisteNte social,eliete 
costa GatiNHo,3542760/1,ass.adMiNistrativo, Maria celia d.dos 
saNtos farias,3,202461/1,assisteNte social,roNald fUrtra-
do MarQUes,3542659/1,ass adMiNistrativo que se deslocara para 
o município de sÃo doMiNGos do caPiM/Pa no período de 27/06 a 
01/07/2022 com objetivo de enfrentamento ao sub registro civil. Josiais 
elias de Melo,57176166/1,Motorista,coNdUZir veicUlo coM eQUi-
Pe da cPedrccP/seaster. 
Classificação Orçamentária: 
87.101 – 08.422.1500.8806 f: 0339002241 254.778 339014 
registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
13 de junho 2022. 
iNoceNcio reNato GasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda 
Mat. 5945555/1

Protocolo: 813558

t.
.

torNar seM eFeito
.

terMo de resPoNsaBiLidade soLidÁria coM cessÃo de Uso 
e GUarda de Material PerMaNeNte - Pleito Nº 5590115014022000
Protocolo nº 797726
Publicado no Diário Oficial nº 34.969 de 13 de maio de 2022.

Protocolo: 813195

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, 

eMPreGo e reNda - seaster 
Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 01/2022 

editaL Nº 01/2022-seaster de 13 de JUNHo de 2022. 
eXtrato de editaL de Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 

01/2022 – seaster 
o secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, no 
uso de suas atribuições legais, torna público a realiZaÇÃo de Processo 
SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS, para selecionar candidatos a fim de de-
sempenharem funções de nível fundamental, médio e superior nas unida-
des da seaster localizadas nos Municípios de altamira, Belém, canaã dos 
carajás, Marabá e Paraupebas conforme a disponibilidade de vagas oferta-
das conforme autorizado através do Pae nº 137709/2022. as contratações 
serão de caráter temporário, obedece do aos termos da lei complementar 
nº 07, de 25 de setembro de 1991, decreto estadual nº 1.230, de 26 de 
fevereiro 2015, decreto estadual nº 1.741, de 19 de abril de 2017, da lei 
estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, no que couber. as inscri-
ções estarão abertas no período de 00:01 horas do dia 15/06/2022 até as 
23:59 horas do dia 15/06/2022 e deverão ser efetuadas exclusiva-
mente no endereço eletrônico http://sipros.pa.gov.br. Maiores de-
talhes sobre o quantitativo de vagas oferecidas e outras informa-
ções constam no edital que se encontrará disponível a partir do dia 
14/06/2022, no endereço eletrônico http://sipros.pa.gov.br . 
Belém/Pa, 13 de Junho de 2022. 
iNoceNcio reNato GasPariM 
secretário de estado de assistÊNcia social, traBalHo, eMPreGo e 
reNda

Protocolo: 813512
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terMo de resPoNsaBiLidade soLidÁria coM cessÃo de Uso e GUarda de MateriaL PerMaNeNte - 
PLeito Nº 5590115014022000

Nº ter-
Mo de 

cessÃo
MUNicÍPio

descrição do Bem - Marca: Fiat, Mode-
lo: Mobi Like, ano/Fab: 2021 Modelo: 

2022 - Garantia 36 meses Qtd reGistro Pa-
triMoNiaL ViGÊNcia

chassi nº Placa nº

18/2021 JUrUti 9Bd341acXNY775837 rWP8e29 1 17537 08/12/2021 À 
07/12/2026

19/2021 Novo Pro-
Gresso 9Bd341acXNY774177 rWP8H79 1 17553 08/12/2021 À 

07/12/2026

20/2021 rUroPolis 9Bd341acXNY774081 rWP8i29 1 17554 08/12/2021 À 
07/12/2026

21/2021 saNtarÉM 9Bd341acXNY770668 rWP8J89 1 17552 08/12/2021 À 
07/12/2026

22/2021 faro 9Bd341acXNY767946 rWP9a39 1 17544 08/12/2021 À 
07/12/2026

23/2021 oBidos 9Bd341acXNY767946 rWP8H29 1 17556 08/12/2021 À 
07/12/2026

25/2021 oriXiMiNá 9Bd341acXNY767946 rWP9859 1 17550 08/12/2021 À 
07/12/2026

27/2021 saNtarÉM 9Bd341acXNY764665 rWP8e99 1 17555 08/12/2021 À 
07/12/2026

29/2021 aveiro 9Bd341acXNY764665 rWP9839 1 17542 08/12/2021 À 
07/12/2026

30/2021 MedicilaNdia 9Bd341acXNY764665 rWP8f09 1 17546 08/12/2021 À 
07/12/2026

34/2021 UrUará 9Bd341acXNY775216 rWP8H09 1 17545 08/12/2021 À 
07/12/2026

35/2021 alMeiriM 9Bd341acXNY775216 rWP9809 1 17549 08/12/2021 À 
07/12/2026

38/2021 UrUará 9Bd341acXNY768071 rWP8i79 1 17540 08/12/2021 À 
07/12/2026

Protocolo: 813191

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 546 de 13 de junho de 2022- coNceder: 180 (dias) 
de readaptação funcional Provisória ao servidor: José silva santos, 
mat.54195600/2, cargo: monitor, período: 17.05.22. a  12.11.22.
Portaria Nº 547 de 13 de Junho de 2022-conceder licença saúde aos 
servidores abaixo:.

NoMe   carGo MatrÍcULa LaUdo PerÍodo dias
Wendel cleyda Gama Pereira Monitor 5850363/2 077/22 08.01.22 a 12.01.22   05

eubelina Maria das Graças santos aux.social 3195538/1 087/22 29.01.22 a 04.02.22   07
Marcia cristinacorrêa Queiroz ag.Portaria 55586550/1 104/22 31.01.22 a 01.03.22   30

Portaria Nº 538 de09 de Junho de 2022-conceder licença saúde as 
servidoras abaixo:.

NoMe   carGo MatrÍcULa LaUdo PerÍodo dias
ana cleia dos santos ataíde Monitor 57188481/1 206543a/1 06.04.22 a 05.05.22   30

lilianelima da silva Monitor 57191432/1 206540a/1 19.02.22 a 03.04.22   44
rosilene do socorro Brito da silva Monitor 57200470/1 206533ª 23.03.22 a 20.04.22   29

errata da Portaria Nº 534/2022, 
publicada no doe nº 35.006 de 13/06/2022,
servidor: Geraldo Neves Pereira de Barros
onde se lê: monitor
Leia-se:  Pedagogo
luiz celso da silva-Presidente-fasePa

Protocolo: 813462

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
18- coNtrato servidor teMPorário Nº 137/2020
Partes: fasePa e Gisele freire teiXeira
MatricUla: 5933201/ 2
carGo: Monitor
lotaÇÃo: cJM
adMissÃo: 03.08.2020
tÉrMiNo vÍNcUlo: 03.06.2022
ordeNador resPoNsável: lUiZ celso da silva – PresideNte
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 813525

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: sUPriMeNto de FUNdos- 309 - do dia 13/06/2022
oBJetivo: cobrir despesas eventuais, com serviço Pessoa Jurídica, para 
manutenção de equipamentos de panificação, ventiladores, bebedouro e 
refrigerador das Uases da fasePa  (Proc. 726227/2022-Mem  63/2022).
ProGraMa de traBalHo: 08.243.1505.8338
ProJeto atividade: 68-8338 - aÇÃo: 183297
foNte de recUrso: 0101
NatUreZa da desPesa: 339039 – r$ 3.870,00-(serviÇo)
servidor: Walderei Macedo da silva
carGo:aGeNte de artes Práticas-MatrÍcUla: 54187894/1
PraZo de realiZaÇÃo de desPesa aPartir da oB: 60 dias
PraZo PrestaÇÃo de coNtas: 15 dias
ordeNador de desPesas: lUiZ celso da silva

Protocolo: 813399

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 313, de 13 de junho de 2022.
Processo nº 728786/2022.
oBJetivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CSEM, conforme justificado nos termos do pro-
cesso.
oriGeM: BelÉM/Pa - destiNo: caMetá/Pa.
PerÍodo: 14/06/2022 a 15/06/2022. – (1,5) diária
servidores: JosUÉ fraNcerrY Melo GUedes, assisteNte social, 
Matricula 54187946/1, e Brás BorGes da triNdade, Motorista, Ma-
tricula 5956502/1.
lUiZ celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 813426
Portaria Nº 310, de 13 de junho de 2022.
Processo nº 728836/2022.
oBJetivo: entregar, aos familiares, adolescente, custodiado no ciaM/
MRB, conforme justificado nos termos do processo.
oriGeM: MaraBá/Pa - destiNo: vila Nova/Ma.
PerÍodo: 10/06/2022 a 10/06/2022. – (0,5) diária
servidores: itaMar Moraes, PedaGoGo, Matricula 5935122/2, e 
fraNcisco de liMa soUsa, Motorista, Matricula 5956741/1.
lUiZ celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 813417
Portaria Nº 307, de 13 de junho de 2022.
Processo nº 725604/2022.
oBJetivo: entregar, aos familiares, adolescente, custodiado na Uase/
ANANINDEUA III, conforme justificado nos termos do processo.
oriGeM: aNaNiNdeUa/Pa - destiNo: MoJÚ/Pa.
PerÍodo: 08/06/2022 a 08/06/2022. – (0,5) diária
servidores: JUliaNa MartiNs MeNdes, assisteNte social, Matri-
cula 5927565/2, e adailtoN da silva MoUra, Motorista, Matricula 
54190310/1.
lUiZ celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 813404
Portaria Nº 314, de 13 de junho de 2022.
Processo nº 731543/2022.
oBJetivo: realizar levantamento de material de consumo no estoque do 
centro de internação de adolescente Masculino de Marabá – ciaM/MrB, 
conforme justificado nos termos do processo.
oriGeM: BelÉM/Pa - destiNo: MaraBá/Pa.
PerÍodo: 13/06/2022 a 15/06/2022. – (2,5) diárias
servidores: claUdia larissa saNta rosa de soUZa, GereNte iii, 
Matricula 5946167/2, e JosÉ carlos Matos do PatrocÍNio, Motoris-
ta, Matricula 5927323/2.
lUiZ celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 813445

FÉrias
.

Portaria N°545/22-GP-GeMPs de 13 de junho 2022
coNceder 30(trinta)dias de férias regulamentares aos servidores abaixo 
relacionados:

NoMe P.aQUis GoZo  de FÉrias
raimundo Monteiro Gonçalves 21/22 05/07/2022  a  03/08/2022

ordenador responsável:luiz celso da silva.
Protocolo: 813420

oUtras MatÉrias
.

oNde se LÊ: errata
Leia-se: alteraÇÃo de Metas, PUBlicada No doe 34490 de 
01/06/2022
lUiZ ceso da silva Presidente da fasePa

Protocolo: 813266
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secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 331/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 13 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 decreto estadual n° 1338, de 30 de julho de 2015 que 
dispõe sobre o cumprimento do estágio Probatório de servidor Público civil 
ocupante de cargo de provimento efetivo,
resolve:
HoMoloGar a avaliação de desempenho do estágio Probatório da servidora 
Glaice da silva Nascimento, relacionado no anexo i desta Portaria, 
considerando-a apta para exercer seu cargo, obtendo nota 10, ficando com o 
conceito eXceleNte, de acordo com o seu respectivo processo.
aNeXo i
Nome: Glaice da silva Nascimento
Matrícula: 5917003/1
cargo: técnico em Gestão de direitos Humanos e cidadania - Pedagogia
conceito: eXceleNte
Processos n° 2019/97516; 2019/164638; 2019/164643; 2019/164645.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
valBetÂNio BarBosa MilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 813702
Portaria Nº 332/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 13 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 2021/946112.
resolve:
i - revoGar a Portaria nº. 471/2021-GGP/seJUdH, de 27.09.2021, 
publicada no doe nº. 34.713, de 28.09.2021, que designou a comissão de 
Processo Seletivo Simplificado - PSS
ii – desiGNar, os servidores relacionados a seguir, para compor a comis-
são de Processo Seletivo Simplificado - PSS
samanta sanches Milhomem, matrícula nº 5916614/3 - Presidente
sabrina Nathachi souza virgolino, matrícula n° 5922321/ 2 - vice Presidente
vanessa cunha farias, matrícula nº 57220877/3 - Membro
Maria de fátima Peixoto carvalho, matrícula nº 181366/ 2 - Membro
letícia de souza cruz da costa cavalcante, matrícula nº 5911767/4 - Membro
ingride Karime soares dias, matrícula nº 5958837/1 - Membro
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
valBetÂNio BarBosa MiilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 813843

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 324/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 09 de junho de 2022.
o secretário de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doe nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNsideraNdo o artigo n°. 77, da lei 5.810, de 24 de janeiro 1994 - 
rJU/Pa e, o Processo administrativo eletrônico nº 2022/725775.
resolve:
coNceder, 70 (setenta) dias de licença saúde, conforme perícia médica, 
laudo nº 91090, – servidora: raimunda villarroel de oliveira Mendes, ma-
trícula nº 57202828/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, no 
período de 15/02/2022 a 25/04/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
valBetÂNio BarBosa MilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 813149
Portaria Nº 325/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 09 de junho de 2022.
o secretário de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doe nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNsideraNdo o artigo n°. 77, da lei 5.810, de 24 de janeiro 1994 - 
rJU/Pa e, o Processo administrativo eletrônico nº 2022/725775.
resolve:
coNceder, 90 (noventa) dias de licença saúde, conforme perícia médica, 
laudo nº 90231, – servidora: raimunda villarroel de oliveira Mendes, ma-
trícula nº 57202828/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, no 
período de 26/04/2022 a 24/07/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
valBetÂNio BarBosa MilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 813151

.

errata
.

errata da Portaria N°. 291/2022-GGP/seJUdH de 01/06/2022, 
publicada no doe n°. 34.994 de 03/06/2022.
onde se lê:

Matrícula servidor exercício Período de Gozo
5050332/4 anísio Nunes de figueiredo 2022 25/07/2022 a 23/07/2022

Leia-se:

Matrícula servidor exercício Período de Gozo
5050332/4 anísio Nunes de figueiredo 2022 25/07/2022 a 23/08/2022

reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
valBetÂNio BarBosa MilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 813316

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 329 de 13 de JUNHo de 2022
o secretário de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNsideraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doe Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNsideraNdo, os termos do Processo Nº 2022/703481.
r e s o l v e:
coNceder UMa e Meia diárias em favor dos servidores desta seJUdH, abai-
xo identificados, para participar de Caravana do Cidadania e dos Direitos Hu-
manos realizada nos municípios de vigia , no período de 11 a 12/06/2022.

Nome cargo Matrícula

caMila Morais de alMeida aUX. adM 0301734 

deNise carlos da silva aUX. adM 01001137 

edMilsoN filHo rodriGUes da silva aUX. adM 80015612 

ferNaNda de cassia soUZa de JesUs PastaNa PaPiloscoPista 142210-3 

JorGeMar alves da silva Papiloscopista 5703913 

Jose WilKer liMa da silva Papiloscopista 072720 

lUcicleia ferreira silva da Mata aUX adM 5959665 

loUrival PiersoN teiXeira Prado aUX adM 0304493 

coNceder dUas e Meia diárias em favor dos servidores desta seJUdH, 
abaixo identificados, para participar de Caravana do Cidadania e dos Direi-
tos Humanos realizada nas localidades: saNta rosa da viGia e saNta 
Maria da Barreta (viGia), no período de 10 a 12/06/2022.

Nome cargo Matrícula

aNa cristiNa colares Motta ass, adM 5225167-1 

fraNcisco BeNteMiller MoNteiro soUsa assessor 5960072 

GesUaldo da costa veloso aGeNte de fotoGrafia / 
diGitaÇÃo 5050693-4 

iNGride KariMe soares dias secretária de coNselHo 5958837/1 

JoseaNe tavares farias ass. adM 5898162/1 

KatiaNe costa GUedes ass, adM 01002028 

lariZa Perla e silva MartiNs sec.de diretoria 5958849-1 

vaNessa cUNHa farias assessora JUrÍdica 57220877/3 

saBriNa NatacHi soUsa virGoliNo cHefe de GaBiNete 5922321/ 2 

coNceder trÊs e Meia diárias em favor dos servidores desta seJUdH, 
abaixo identificados, para participar de Caravana do Cidadania e dos Direi-
tos Humanos realizada nos municípios de: santa izabel e vigia, no período 
de 09 a 12/06/2022.

Nome cargo Matrícula

Giselle BorGes silva raMos coordeNadora 57201701 

Glaice da silva NasciMeNto técnico em Gestao cidadania em 
direitos Humanos 5917003-1 

aNtoNio eUclides do NasciMeNto Motorista 5898164 

BeNedito raUl sacraMeNto cUNHa assisteNte adMiNistrativo 54181872/2 

sUaNe oliveira da silva secretaria 57221293 

vaNia QUiNtiNo de alMeida MarQUes coordenadora de Planejamento 5959022/1 

rafael carMo raMos GereNte da GPdPd 5958689-1 

reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos, 13 de Maio 
de 2022.
valBetÂNio BarBosa MilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 813458
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.

FÉrias
.

Portaria Nº 326/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 10 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 2022/727992.
resolve:
coNceder, 30 (trinta) dias de férias regulares ao servidor listado a baixo. 

Matrícula servidor exercício Período de Gozo
5956831/1 flávio Moreira de Paula 2021 04/07/2022 a 02/08/2022

reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
valBetÂNio BarBosa MiilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 813153

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
a secretaria de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos - seJUdH, 
devidamente inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - cNPJ sob o 
nº 05.054.895/0001-60, com sede na rua 28 de setembro, nº 339, campi-
na, Belém/Pa, ceP: 66010-100, representada por seu titular sr. valBetÂNio 
BarBosa MilHoMeM, cPf Nº 517.296.792-34, torna público que aderiu à 
ata de registro de Preços nº 20200204, oriunda do Pregão eletrônico srP 
nº 034-2020 - PMvN, expedida pela Prefeitura Municipal de vigia de Nazaré, 
sob o cNPJ nº 05.351.606/0001-95, responsável pelo gerenciamento da ata, 
vigente por doze meses, em que foram registrados preços da empresa Ma-
raJÓ locaÇÃo e serviÇos ltda – Me, pessoa jurídica, estabelecida nesta 
capital, à av. roberto camelier nº 1287 – Bairro Jurunas – ceP nº 66.025-460 
- telefone (91) 3347-4010, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 63.859.961/0001-76, 
representada por GaBriel Mattos teiXeira dos saNtos, portador do cPf 
nº 022.002.462-69, cujo objeto consiste na contratação de empresa especia-
lizada para locação de veículos sendo de passeio e utilitário tipo caminhonete, 
visando auxiliar as atividades administrativas e técnicas da seJUdH, por meio 
do Processo PAE nº 2022/713667, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no termo de referência
item 1 - locacÃo de veÍcUlos tiPo Passeio – veículo de passeio, mo-
tor 1.0, 76 cavalos no mínimo, preferencialmente na cor branca, 04 portas, 
com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica, ca-
pacidade para 05 pessoas (incluindo o condutor), bicombustível (gasolina 
e/ou álcool), fabricação não inferior a 2019, com quilometragem livre, som 
com rádio/cd/MP3, sem película. o combustível e o motorista serão por 
conta da contratante. Manutenção preventiva, corretiva e seguro total por 
conta da contratada. serviÇo No decorrer de 12 Meses.
Quantidade: 10
valor Unitário: r$ 4.500,00
valor total: r$ 450.000,00
item 2 - locacÃo de veÍcUlo Utilitário, tiPo caMiNHoNete - veículo 
utilitário, tipo caminhonete cabine dupla/pick-up, com 04 (quatro) portas, 
com combustível a óleo diesel, potência mínima de 2.000m3, com dire-
ção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, 
transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4 x 
4 intercalada, com capacidade de carga no mínimo 1.000Kg, com capaci-
dade para 05 (cinco) passageiros com rádio/cd/MP3, fabricação não infe-
rior a 2015. o combustível e o motorista serão por conta da contratante. 
Manutenção preventiva, corretiva e seguro total por conta da contratada. 
serviÇo No decorrer de 12 Meses.
Quantidade: 6
valor Unitário: r$ 9.000,00
valor total: r$ 648.000,00
Belém/Pa, 13 de junho de 2022
valBetÂNio BarBosa MilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 813430
inexigibilidade de chamamento Público
N. 01/2022
Processo: 2022/614248
interessado: associação Brazil combat Mixed Marti alarts - aBcMMa
cNPJ: 11.638.579/0001-39
valor total de r$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).
assunto: Projeto iroN MaN MMa Brasil
JUstificativa: Promover o exercício da cidadania, garantir a promoção 
da autonomia, o fortalecimento e a defesa dos direitos humanos através 
do esporte, cultura e educação, para o enfrentamento ao uso de drogas, 
prevenção a violência contra a mulher e prevenção ao bullyng.
fundamentação: art. 31 e 32, § 1º, da lei federal nº 13.019/14
Belém, 10 de junho de 2022.
valBer MilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 813692
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 378/2022 daF/sedeMe -  
BeLÉM, 13 de JUNHo de 2022.
Nome:aMaNda Garcia de aviZ/ Matricula:5946444/1/cargo:GereN-
te/origem:Belém-Pa/destino:Bragança /Período:13a 15/06/2022/ diá-
ria:2,5(duas e meia)/objetivo:acompanhar, fazer cobertura jornalística 
junto ao representante da secretaria, do evento Parcerias pelo Pará.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
MicHelle aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 813374
Portaria N° 377/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, 13 de JUNHo de 2022.
Nome:carlos aUGUsto de Paiva ledo/Matricula:n°57195771/2/car-
go:secretário adJUNto de estado/origem:Belém-Pa/destino:são 
Paulo-sP/Periodo:13 a 15/06/2022/diárias:2,5(duas e meia)/objetivo:re-
presentar o secretário titular no evento Brasil investment forum 2022.
 dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
MicHelle aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 813328
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

Portaria Nº 094/2022 – 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 2022/719397;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 institucionais.
oBJetivo: Participar da sessão especial sobre o andamento do condomí-
nio industrial na câmara Municipal de castanhal-Pa.
destiNo: castanhal
PerÍodo: 29/06/2022
Qtde: ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 09 de junho de 2022.
lUtfala de castro Bitar-Presidente

Protocolo: 813530
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 162/2022 de 10/06/2022. 
art. 1º coNceder licença saúde ao servidor leone lobato Barroso, 
Motorista a, matrícula nº 57227560/1, no período de 19/01/2022 à 
19/03/2022, conforme processo 2022/571491. cileNe Moreira saBiNo 
de oliveira - Presidente

Protocolo: 813274

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Nº 12/2022
a JUNta coMercial do estado do Pará – JUcePa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por sua secretária Geral, sra. Maria 
de fátima cavalcante vasconcelos, no âmbito de suas atribuições legais, 
e considerando Parecer Jurídico n° 308/2022 da JUcePa, nos autos do 
processo nº 2022/647706, resolve determinar iNeXiGiBilidade de lici-
taÇÃo, em consonância com o disposto no art. 25, inciso i e ii, da lei Nº 
8.666/93, e alterações, visando realizar contratação com a empresa MBB 
EDUCACAO LTDA, CNPJ nº 43.707.640/0001-49, que tem por finalidade a 
participação de 21 servidores no curso com o tema: “treinamento persona-
lizado de oratória – oratória intensiva (iNtesivoX). o curso será ofertado 
à 21 servidores da JUcePa e terá carga horária de 16 horas, sendo o valor 
total de r$ 38.430,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e trinta reais).
assinatura: 10/06/2022
ordenador: Maria de fátima cavalcante vasconcelos – secretária Geral da 
JUcePa.

Protocolo: 813339
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terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Nº 13/2022
a JUNta coMercial do estado do Pará – JUcePa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por sua secretária Geral, sra. Maria de 
fátima cavalcante vasconcelos, no âmbito de suas atribuições legais, e con-
siderando Parecer Jurídico n° 318/2022 da JUcePa, nos autos do processo nº 
2022/548571, resolve determinar iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo, em con-
sonância com o disposto no art. 25, inciso i e ii, da lei Nº 8.666/93, e altera-
ções, visando realizar contratação com a empresa coNsUltre coNsUltoria 
E TREINAMENTO LTDA, CNPJ nº 36.003.671/0001-53, que tem por finalidade 
a participação de 7 servidores da JUcePa no curso com o tema: “seMaNa 
NacioNal de licitaÇÕes e coNtratos a lei Nº 14.133/2021 eM foco 
– Imersão em Estudos, Casos Práticos e Gamificação à luz da Nova Lei de 
licitações e contratos”. o curso terá carga horária de 30 horas e, será orga-
nizado de 27/06/2022 a 01/07/2022. sendo o valor total de r$ 26.667,90 
(vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa centavos). 
assinatura: 10/06/2022
ordenador: Maria de fátima cavalcante vasconcelos – secretária Geral da 
JUcePa.

Protocolo: 813409
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Nº 11/2022
a JUNta coMercial do estado do Pará – JUcePa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por sua secretária Geral, sra. Maria 
de fátima cavalcante vasconcelos, no âmbito de suas atribuições legais, 
e considerando Parecer Jurídico n° 326/2022 da JUcePa, nos autos do 
processo nº 2022/700351, resolve determinar iNeXiGiBilidade de lici-
taÇÃo, em consonância com o disposto no art. 25, inciso i e ii, da lei Nº 
8.666/93, e alterações, visando realizar contratação com a empresa coN-
sUltre - coNsUltoria e treiNaMeNto ltda, cNPJ nº 36.003.671/0001-
53, que tem como objetivo oferecer o cUrso PreseNcial: formação e 
aperfeiçoamento em td&e – treinamento, desenvolvimento & educação, 
no período de 29/06 a 01/07/2022, com carga horária de 21 horas, em 
fortaleza/ce, para a servidora laUra daNiela MiraNda de QUeiroZ, 
sendo o valor total de r$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa reais). 
assinatura: 10/06/2022
ordenador: Maria de fátima cavalcante vasconcelos – secretária Geral da 
JUcePa.

Protocolo: 813466

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

termo de ratificação de inexigibilidade de Licitação  
Nº 13/2022
a JUNta coMercial do estado do Pará – JUcePa, no uso de suas 
atribuições legais, resolve ratificar a iNeXiGiBilidade de licita-
ÇÃo nº 13/2022, considerando o Parecer Jurídico n° 318/2022, em 
consonância com o disposto no art. 25, inciso i e ii c/c do art. 26 da 
lei nº 8.666/93, e alterações, visando realizar contratação com a em-
presa coNsUltre coNsUltoria e treiNaMeNto ltda, cNPJ nº 
36.003.671/0001-53, que tem por finalidade a participação de 7 servi-
dores da JUcePa no curso com o tema: “seMaNa NacioNal de lici-
taÇÕes e coNtratos a lei Nº 14.133/2021 eM foco – imersão em 
Estudos, Casos Práticos e Gamificação à luz da Nova Lei de Licitações 
e contratos”. o curso terá carga horária de 30 horas e, será organiza-
do de 27/06/2022 a 01/07/2022. sendo o valor total de r$ 26.667,90 
(vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa centavos). 
assinatura: 13/06/2022
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcePa.

Protocolo: 813410
Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação
N° 12/2022
a JUNta coMercial do estado do Pará – JUcePa, no uso de suas 
atribuições legais, resolve ratificar a iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo 
nº 12/2022, considerando o Parecer Jurídico n° 308/2022, em consonância 
com o disposto no art. 25, inciso i e ii c/c do art. 26 da lei nº 8.666/93, 
e alterações, visando realizar contratação com a empresa MBB edUcacao 
LTDA, CNPJ nº 43.707.640/0001-49, que tem por finalidade a participação 
de 21 servidores no curso com o tema: “treinamento personalizado de 
oratória – oratória intensiva (iNtesivoX). o curso será ofertado à 21 ser-
vidores da JUcePa e terá carga horária de 16 horas, sendo o valor total de 
r$ 38.430,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e trinta reais).
assinatura: 13/06/2022
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcePa.

Protocolo: 813341
Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação
Nº 11/2022
a JUNta coMercial do estado do Pará – JUcePa, no uso de suas 
atribuições legais, resolve ratificar a iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo 
nº 11/2022, considerando o Parecer Jurídico n° 326/2022, em consonância 
com o disposto no art. 25, inciso i e ii c/c do art. 26 da lei nº 8.666/93, 
e alterações, visando realizar contratação com a empresa coNsUltre - 
coNsUltoria e treiNaMeNto ltda, cNPJ nº 36.003.671/0001-53, que 
tem como objetivo oferecer o cUrso PreseNcial: formação e aperfei-
çoamento em td&e – treinamento, desenvolvimento & educação, no pe-
ríodo de 29/06 a 01/07/2022, com carga horária de 21 horas, em forta-
leza/ce, para a servidora laUra daNiela MiraNda de QUeiroZ, sen-
do o valor total de r$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa reais). 
assinatura: 13/06/2022
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcePa.

Protocolo: 813467

.

coNVÊNio
.

terMo de cessÃo de Uso N° 002/2022
Pae N° 2021/1384633
assinatura: 13/06/2022
vigência: 13/06/2022 à 12/06/2027
1. objeto: ceder ao BaNco do estado do Pará s/a, o uso sem ônus, 
do espaço físico no prédio-sede da JUcePa, visando a manutenção de um 
posto de atendimento bancário.
Partes: Junta comercial do estado do Pará e Banco do estado do Pará, 
cNPJ: 04.913.711/0001-08.
ordenadora responsável: cilene Moreira sabino de oliveira - Presidente 
da JUcePa.

Protocolo: 813450

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 160/2022 de 10/06/2022. 
art. 1º coNceder 4,5 (quatro e meia) diárias aos servidores ricardo 
aNisio de soUZa liMa, assessor regional, matrícula nº 5931928/2 e 
tHiaGo castro da silva PacHeco, Gerente de Projetos, matrícula nº 
5956563/1, os referidos servidores participarão do i encontro setorial 
para o desenvolvimento do agronegócio, no município de ParaGoMiNas/
Pa, com saída de Belém no dia 28/06/2022 e retorno no dia 02/07/2022, 
conforme processo nº 2022/716487. cileNe Moreira saBiNo de 
oliveira - Presidente.

Protocolo: 813258
Portaria Nº 159/2022 de 10/06/2022. 
art. 1º coNceder 6,5 (seis e meia) diárias aos servidores ricardo 
aNisio de soUZa liMa, assessor regional, matrícula nº 5931928/2 e 
tHiaGo castro da silva PacHeco, Gerente de Projetos, matrícula nº 
5956563/1, os referidos servidores participarão do i encontro setorial para 
o desenvolvimento do agronegócio, no município de redeNÇÃo/Pa, com 
saída de Belém no dia 20/06/2022 e retorno no dia 26/06/2022, conforme 
processo nº 2022/716470. cileNe Moreira saBiNo de oliveira - 
Presidente.

Protocolo: 813285

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 161/2022 de 10/06/2022. 
art. 1º coNceder licença Paternidade ao servidor cláUdio roBerto 
Pereira caNelas, assistente do registro Mercantil classe a, matrícula nº 
5898269/1, no período de 06/06/2022 a 25/06/2022, conforme processo 
n° 2022/723945. cileNe Moreira saBiNo de oliveira - Presidente.

Protocolo: 813267
a JUcePa, usando das atribuições que lhe são conferidas,resolve 
desarQUivar o ato de Protocolo: 050505998 aprovado em 01/11/2005 o 
qual trata de coNtrato da empresa denominada iNdUstria e coMÉrcio 
de Madeiras NaZarÉ ltda, Nire 15200918039, conforme ato 
declaratório de desarquivamento nº 20000775447 datado de 13/05/2022.
Belém, 08 de junho de 2022.
Maria de fátima cavalcante vasconcelos
secretária-Geral.

Protocolo: 813199

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 086/2022 – 13 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 a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho Belém/abaetetuba/Belém, com o objetivo de realizar palestras e 
cadastros dos microempreendedores do município acima mencionado, do 
programa NGPM-credicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPF cargo Período Nº de 
diárias

vaNilsa da silva BorGes 5917736 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: 813291
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Portaria Nº 087/2022 – 13 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 as servidoras abaixo, de acordo com as bases vigen-
tes, no trecho Belém/ourém/Belém, com o objetivo de realizar entrega das 
cartas de crédito aos microempreendedores do município acima menciona-
do, do programa NGPM-credicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPF cargo Período Nº de 
diárias

elleN Patricia coUtiNHo NoGUeira 57199970-3 GereNte adMiNistrativa 13/06/2022 1/2
HelleN rose loBato saNtos 5961639 diretora oPeracioNal 13/06/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-credcidadÃo

Protocolo: 813293
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0631/2022, de 10 de JUNHo de 2022.
o secretário adJUNto de GestÃo de oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doe nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/697566, de 31/05/2022, 
e Memorando nº. 226/2022, de 03/06/2022 - difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desiGNar a servidora alBa valÉria liMa JorGe, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convênio cele-
brado entre a secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – sedoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

84/2022 Prefeitura Municipal Mojuí dos campos construção de uma quadra Poliesportiva na comunidade 
Piranha, no Município de Mojuí dos campos/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: 813768
Portaria Nº. 0630/2022, de 10 de JUNHo de 2022.
o secretário adJUNto de GestÃo de oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doe nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/697859, de 03/06/2022, 
e Memorando nº 227/2022, de 03/06/2022 - difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desiGNar o servidor daNiel aNdrade MalcHer Pereira, Matrícula nº. 
5921549/2, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas-engenheiro 
Civil, como fiscal dos Convênios celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sedoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

140/2022 Prefeitura Municipal de Pacajá
execução dos serviços de Pavimentação de 1.362m de 
vias em Bloquetes no Bairro do tozetti, no Município de 

Pacajá/Pa

146/2022 Prefeitura Municipal de Pacajá
execução dos serviços de Pavimentação, drenagem e 

calçada de 5.547m de vias do Bairro Novo Horizonte, no 
Município de Pacajá/Pa.

ii – desiGNar o servidor JosÉ soMBreiro da silva Neto, Matrícula nº 
5897265/3, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas- engenheiro 
Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução dos convênios, 
acima descritos, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio Jose
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 813764
Portaria Nº.0632/2022, de 10 de JUNHo de 2022.
o secretário adJUNto de GestÃo de oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doe nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 

de 14/02/2019, publicada no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/697263, de 03/06/2022, 
e Memorando nº 225/2022 de 03/06/2022 – difis/sedoP.
r e s o l v e: 
i – desiGNar a servidora cristiNa de farias GUedes vieira, Matrícula 
nº 54197891/4, Cargo/Função: Diretor, como fiscal do Contrato celebrado 
entre a secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
– sedoP e a empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

57/2022 consórcio Pavienge- ibiza

execução dos serviços remanescentes relativo ao con-
trato 03/2019- execução de serviços de terraplenagem, 

Pavimentação e drenagem Pluvial, nos Municípios 
Progresso,trairão e itaituba/Pa.

ii- desiGNar o servidor láZaro cÉZar da silva liMa JÚNior, Matrícula 
nº 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e con-
formidade, 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: 813771
Portaria Nº. 0629/2022, de 10 de JUNHo de 2022.
o secretário adJUNto de GestÃo de oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doe nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/698164, de 03/06/2022, 
e Memorando nº 228/2022 de 03/06/2022 - difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desiGNar o servidor MarcUs viNiciUs aNGeliM de aZevedo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convê-
nio celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – sedoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

141/2022 Prefeitura Municipal de afuá construção de Passarela em concreto armado da rua João 
Paulo ii, no Bairro centro, no Município de afuá/Pa.

ii – desiGNar o servidor JosÉ soMBreiro da silva Neto, Matrícula nº 
5897265/3, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas- enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio Jose
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 813755
Portaria Nº. 0638/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
o secretário adJUNto de GestÃo de oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doe nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsideraNdo os termos do Processo 2022/739275, de 13/06/2022, e 
Memorando nº 251/2022 de 13/06/2022 - difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desiGNar o servidor adoNaY saratY de carvalHo, Matrícula nº 
5965137/1, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas-engenheiro 
Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Urbano e obras Públicas – sedoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

143/2022 Prefeitura Municipal de Benevides Pavimentação asfáltica no Bairro campestre, no Município 
de Benevides/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: 813784
Portaria Nº. 0637/2022, de 10 de JUNHo de 2022.
o secretário adJUNto de GestÃo de oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doe nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsideraNdo os termos do Processo 2022/730549, de 10/06/2022, e 
Memorando nº 245/2022, de 10/06/2022 - 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 Contrato celebrado entre a Se-
cretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sedoP 
e a empresa abaixo:
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coNtrato eMPresa oBJeto

80/2022 Kango Brasil ltda
fornecimento e instalação de equipamentos destinados 
ao estádio olímpico do Pará- Mangueirão, no Município 

de Belém/Pa.

ii – desiGNar o servidor JosÉ HeNriQUe tavares da silva, Matrícula 
nº 5942371/4, Cargo/Função: Diretor Técnico, para acompanhar e fisca-
lizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos impedi-
mentos 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: 813781
Portaria Nº. 0633/2022, de 10 de JUNHo de 2022.
o secretário adJUNto de GestÃo de oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doe nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/726171, de 09/06/2022, 
Memorando 241/2022, de 09/06/2022 – difis/sedoP.
r e s o l v e: 
i – desiGNar o servidor JosÉ HeNriQUe tavares da silva, Matrícula 
nº 5942371/4, Cargo/Função:Diretor Técnico, como fiscal do Contrato ce-
lebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – sedoP e a empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

75/2022 consórcio acP atalaia reurbanização da orla do atalaia, no Município de 
salinópolis/Pa.

ii - desiGNar o servidor láZaro cÉZar da silva liMa JUNior, Matrí-
cula nº 5913247/3, cargo/função: diretoria de Planejamento de obras e 
Conformidade, 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: 813775
Portaria Nº. 0634/2022, de 10 de JUNHo de 2022.
o secretário adJUNto de GestÃo de oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doe nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/726362, de 09/06/2022, 
e Memorando nº 242/2022, de 09/06/2022 - difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desiGNar o servidor carlos aNdrÉ da silva araÚJo, Matrícula nº. 
6403603/2, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas- engenheiro 
Civil, como fiscal dos Convênios celebrados entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sedoP e os Órgãos abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

134/2022 Prefeitura Municipal de floresta do 
araguaia

Pavimentação em Blokret sextavado em ruas e avenidas 
nas vilas: ametista e Bom Jesus, na sede do Município de 

floresta do araguaia/Pa.

107/2022 Prefeitura Municipal de Breu Branco revitalização da Praça santa catarina, no Município de 
Breu Branco/Pa.

ii – desiGNar o servidor lÉo cristiaNo da costa saNtos, Matrícula 
nº. 5965143/1, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas – en-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução dos 
convênios, acima descritos, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio Jose
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 813779

.

.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 812766, publicada no doe nº 35.006, de 
13/06/2022, referente ao 1º termo de apostilamento ao contrato nº 
45/2022 – cP nº 30/2021:

oNde se LÊ: contrato nº 20/2022 – cP nº 18/2021 – eXecUÇÃo dos 
serviÇos de dreNaGeM e PaviMeNtaÇÃo asfáltica de vias Ur-
BaNas eM MUNicÍPios Na reGiÃo do rio caPiM, Neste estado do 
Pará, lote 003.
Leia-se: contrato nº 45/2022 – cP nº 30/2021 – eXecUÇÃo dos servi-
Ços de dreNaGeM e PaviMeNtaÇÃo asfáltica de vias UrBaNas eM 
MUNicÍPios Na reGiÃo do rio caPiM, Neste estado do Pará, lote 05
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 813167
errata
Na matéria, protocolo nº 812789, publicada no doe nº 35.006, de 
13/06/2022, referente ao 1º termo de apostilamento ao contrato nº 
34/2022 – cP nº 30/2021:
oNde se LÊ: ordenador: ruy Klautau de Mendonça
Leia-se: ordenador: Benedito ruy santos cabral
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 813150
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o secretário de estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Benedi-
to ruy santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve:
HoMoLoGar e adJUdicar a presente Licitação nestes termos:
1. Processo: 2021/816364
2. licitação nº: 013/2022
3. Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
4. data da adjudicação: 13/06/2022
5. data da Homologação: 13/06/2022
6. objeto da licitação: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria es-
PecialiZada Para a eXecUÇÃo de 20 (viNte) MicrossisteMas de 
aBasteciMeNto de áGUa Nos MUNicÍPios - lote i – saNtarÉM / Bel-
TERRA / ALENQUER / PRAINHA NO ESTADO DO PARÁ, conforme especifi-
cações técnicas, planilhas e projetos anexos.
7. empresa vencedora adjudicada: cal coNstrUtora eireli cNPJ: 
21.620.581/0001-34 com o valor total de r$ 2.713.726,65 (dois milhões se-
tecentos e treze mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).
Belém/Pa, 13 de junho de 2022.
Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(sedoP/Pa)

Protocolo: 813565
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o secretário de estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Benedi-
to ruy santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve:
HoMoLoGar e adJUdicar a presente Licitação nestes termos:
1. Processo: 2021/816364
2. licitação nº: 013/2022
3. Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
4. data da adjudicação: 13/06/2022
5. data da Homologação: 13/06/2022
6. objeto da licitação: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria esPe-
cialiZada Para a eXecUÇÃo de 20 (viNte) MicrossisteMas de aBas-
teciMeNto de áGUa Nos MUNicÍPios - lote ii – itaitUBa No estado do 
PARÁ, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
7. empresa vencedora adjudicada: cal coNstrUtora eireli cNPJ: 
21.620.581/0001-34 com o valor total de r$ 369.231,96 (trezentos e ses-
senta e nove mil duzentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos).
Belém/Pa, 13 de junho de 2022.
Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(sedoP/Pa)

Protocolo: 813585
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o secretário de estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Benedi-
to ruy santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve:
HoMoLoGar e adJUdicar a presente Licitação nestes termos:
1. Processo: 2021/816364
2. licitação nº: 013/2022
3. Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
4. data da adjudicação: 13/06/2022
5. data da Homologação: 13/06/2022
6. objeto da licitação: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria esPe-
cialiZada Para a eXecUÇÃo de 20 (viNte) MicrossisteMas de aBas-
teciMeNto de áGUa Nos MUNicÍPios - lote iii – Placas No estado do 
PARÁ, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
7. empresa vencedora adjudicada: cal coNstrUtora eireli cNPJ: 
21.620.581/0001-34 com o valor total de r$ 367.047,77 (trezentos e 
sessenta e sete mil quarenta e sete reais e setenta e sete centavos).
Belém/Pa, 13 de junho de 2022.
Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(sedoP/Pa)

Protocolo: 813598
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.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 155/2022
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de aveiro– cNPJ nº 04.542.916/0001-24
objeto: coNstrUÇÃo de coBertUra da QUadra PoliesPortiva No 
MUNiciPio de aveiro, Neste estado.
vigência: 14/06/2022 a 14/06/2023
valor Global: r$ 454.715,80
dotação orçamentária:
sedoP: 07.101 04.811.1499.7659/444042 /0101/0301, conforme nota de 
empenho 2022Ne01438
PrefeitUra:12.361.0008.1.022 449051 -15013110 /5013120 
/1540/15430
foro: Belém
data da assinatura13/06/2022
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
vilsoN GoNÇalves
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 813738
eXtrato do coNVÊNio Nº 149/2022
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
secretaria Municipal de economia – cNPJ nº 04.789.822/0001-54
objeto: revitalização e recapeamento de vias em diversos bairros, no mu-
nicípio de Belém, neste estado.
vigência: 14/06/2022 a 14/06/2023
valor Global: r$ 44.000.000,00
dotação orçamentária:
sedoP: 07101 15.451.1489.7645 444042 0101/0301
Notas de eMPeNHo: 2022Ne01290 e 2022Ne 01436
PrefeitUra de BelÉM: 17 451.0002.2235 1500 339039
foro: Belém
data da assinatura: 13/06/2022
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
ivanise coelho Gasparim
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 813774
eXtrato do coNVÊNio Nº 119/2022
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Óbidos – cNPJ nº 05.131.180/0001-64
objeto: Pavimentação de vias em concreto, Zona Urbana, no município de 
Óbidos, neste estado.
vigência: 14/06/2022 a 14/06/2024
valor Global: r$ 10.382.967,15
dotação orçamentária:
sedoP: 07.101 15.451.1489.7645 444042 0101/0301
Nota de eMPeNHo: 2022Ne01440
PrefeitUra de ÓBidos: 1616 15.451.0011.1003 449051 1500/1700
foro: Belém
data da assinatura: 13/06/2022
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
Jaime Barbosa da silva
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 813777
eXtrato do coNVÊNio Nº 36/2022
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Goianésia – cNPJ nº 83.211.433/0001-13
objeto: construção de uma quadra poliesportiva coberta na vila porto 
novo, no município de Goianésia do Pará, neste estado.
vigência: 14/06/2022 a 14/06/2023
valor Global: r$ 498.769,31
dotação orçamentária:
sedoP: 07101 04.811.1499.7659 444042 0101/0301
  07101 15.811.1499.7659 444042 0101
Nota de eMPeNHo: 2022Ne01428

PrefeitUra de GoiaNesia: 09.28 15.452.0016.1.022 449051
foro: Belém
data da assinatura: 13/06/2022
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
francisco david leite rocha
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 813828
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico - N° 10/2022 - cosaNPa
a companhia de saneamento do estado do Pará - cosaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referen-
te ao PreGÃo eletrÔNico - Nº 10/2022, tendo critério de Julgamen-
to o tipo “Menor Preço Global do iteM” cujo objeto é o fornecimento 
de 80 (oitenta) caixas de substrato cromogênico definido oNPG-MUG, 
contendo 200 (duzentas) unidade de flaconetes  em cada caixa, para 
utilização na identificação e contagem de coliformes totais e e. coli, 
em amostras de água potável, água bruta (superficial) e água subter-
rânea dos sistemas de abastecimento de água pertencentes a com-
panhia de saneamento do Pará – cosaNPa, no estado do Pará, con-
forme condições, exigências e estimativas estabelecidas no termo de 
referência nº do/005/2022 (anexo i), parte integrante e indissociável 
do edital. a abertura do certame ocorrerá dia 28 de Junho de 2022, 
às 10 horas (dez horas), horário de Brasília, no endereço eletrônico: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/UasG 925802. o edital 
encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços 
eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://
www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/. 
Belém/Pa, 13 de Junho de 2022.
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 813207

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

coMPaNHia de HaBitaÇÃo do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico nº 002/2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ces-
são de direito de uso de software/sistema de informações destinado à gestão e 
processamento de contratos decorrentes de financiamentos Habitacionais.
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 16.122.1297.8238 - Natu-
reza da despesa: 339040.08 – fontes: 0101 e 0261005600 ação: 232500
data da abertura: 29.06.2022
Hora de abertura: 10h(dez) – Horário de Brasília-df
local: www.gov.br/compras
a íntegra do edital poderá ser obtida nos endereços: www.gov.br/com-
pras, www.compraspara.pa.gov.br e www.cohab.pa.gov.br a partir do dia 
14.06.2022.
data da assinatura: 13.06.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 813518

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de acordo Nº 01/2022
oBJeto: concessão de auxílio-moradia para policiais integrantes do qua-
dro de praças da Polícia Militar do Pará em situação de risco de morte, 
bem como, para seus dependentes legais previstos no rol do art. 52, § 2º 
e § 3º, da lei 5251/85 (estatuto dos Policiais Militares da PMPa), no caso 
de falecimento do policial militar estadual. a concessão dar-se-á após a 
constatação do risco pelo setor de inteligência e estudo social elaborado 
pelo centro integrado de atenção Psicossocial - ciaP, ambos da Polícia 
Militar do Pará.
valor: 2.072.862,00 (dois milhões, setenta e dois mil, oitocentos e ses-
senta e dois reais)
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Programa de trabalho: 16482148976642000 
– Plano interno: 206aUXMilit, fonte de recursos: 0101000000.
viGÊNcia: 13.06.2022 a 12.06.2023
Pela coHaB/Pa
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orlando reis Pantoja – diretor Presidente
Érico Brandão Pimenta – diretor administrativo e financeiro
Pela PolÍcia Militar do Pará
José dilson Melo de souza Júnior
comandante Geral da PM
data da assiNatUra: 13.06.2022

Protocolo: 813522

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 486 de 13 de JUNHo de 2022
o secretário adJUNto de estado de ciÊNcia, tecNoloGia e 
edUcaÇÃo sUPerior, ProfissioNal e tecNolÓGica, coM Base 
No decreto publicado no doe nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da Portaria nº 239 de 18 de abril de 2022 
publicada no doe nº 34.938 de 19/04/2022.
coNsideraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/207482;
r e s o l v e:
i – desiGNar os servidores clÓvis siMÃo varGas JÚNior, iden-
tidade funcional nº 57203670/3, ocupante do cargo de técnico em 
Gestão Pública – ciências econômicas; GedsoN tHiaGo do Nasci-
MeNto BorGes, identidade funcional nº 58926882/2, ocupante do 
cargo de técnico em Gestão Pública – ciências econômicas; e daNiel 
JosÉ BarBosa sidÔNio, identidade funcional nº 54186791/4, ocu-
pante do cargo de coordenador, na qualidade de titular e suplentes, 
respectivamente, para acompanhar e fiscalizar o convênio de coope-
ração técnica e financeira nº 023/2022, celebrado entre a secretaria 
de estado de ciência, tecnologia e educação superior, Profissional e 
tecnológica – sectet e UNiversidade federal do Pará – UfPa, 
cNPJ/Mf sob o n° 34.621.748/0001-23, com a fundação de amparo 
e desenvolvimento da Pesquisa – fadesP, como interveniente, que 
tem por objeto estabelecer a relação de mútua cooperação técnica 
e financeira entre os partícipes com o propósito de apoiar a oferta 
de curso de Pós-Graduação (lato sensu) - “especialização em Novas 
tecnologias aplicadas em ambientes da educação Básica”, por meio 
do Programa forma Pará.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na execução do referido convênio devendo tomar providências para a re-
gularização das faltas ou defeitos observados.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e tecnológica, em 13 de junho de 2022.
adeJard Gaia crUZ
secretário adjunto

Protocolo: 813428

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 485 de 13 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 2022/720692.
r e s o l v e:
i – autorizar os servidores daNiele Garcia da silva, identidade 
funcional nº 5900126/1, ocupante do cargo de secretária de Gabi-
nete, lotada no Gabinete do secretário, a viajarem aos municípios de 
são João do araguaia-Pa, são domingos do araguaia-Pa, Palestina 
do Pará-Pa, Brejo Grande do araguaia-Pa e são Geraldo do araguaia, 
no período de 20/06 a 26/06/2022, afim de realizar visita técnica 
nos municípios de são João do araguaia (Pedagogia/UNifesPa); são 
domingos do araguaia (engenharia civil/UNifessPa); Palestina do 
Pará (engenhariaelétrica/UNifessPa); Brejo Grande do araguaia 
(História/UePa); são Geraldo do araguaia(fisioterapia/UePa), con-
forme demanda do Processo seletivo 2023 do ProGraMa forMa 
Pará; e WeliNGsoN WaNdY PiNto Peralta, identidade funcional 
nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, que conduzirá a servidora do Ga-
binete aos referidos municípios.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 06 e 1/2 (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 13 de junho de 2022.
deNilsoN BeNedito GoNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 813355

Portaria Nº 484 de 13 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 2022/707108.
r e s o l v e:
i – autorizar os servidores daNiele Garcia da silva, identidade funcional 
nº 5900126/1, ocupante do cargo de secretária de Gabinete, lotada no Ga-
binete do secretário, a viajarem aos municípios de santarém Novo-Pa e Qua-
tipuru-PA, no período de 27/06 a 29/06/2022, a fim de realizar visita técni-
ca nos municípios de santarém Novo (letras-língua Portuguesa) e Quatipuru 
(engenharia florestal) conforme demanda do Prosel 2023 do ProGraMa 
forMa Pará; e WeliNGsoN WaNdY PiNto Peralta, identidade funcio-
nal nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, que conduzirá a servidora do Gabinete 
aos referidos municípios.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 13 de junho de 2022.
deNilsoN BeNedito GoNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 813352
Portaria Nº 487 de 13 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 2022/737830.
r e s o l v e:
i – autorizar a Bolsista do ProNatec taMisi Matos oliveira, cPf nº 
947.289.842-49, lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecno-
lógica – detec, a viajar ao distrito de Brasília-df, no período de 19 a 21/06/2022, 
a fim de participar de reunião no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) e participação no evento “Seminário de Parcerias – Qualifica Mais–Iti-
nerário da Formação Técnica e Profissional” no Ministério da Educação.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias a 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 13 de junho de 2022.
deNilsoN BeNedito GoNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 813446
Portaria Nº 488 de 13 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 2022/738138.
r e s o l v e:
i – autorizar a Bolsista do ProNatec taMisi Matos oliveira, cPf nº 
947.289.842-49, lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional e 
tecnológica – detec, a viajar ao município de Bragança-Pa, no período 
de 16 a 18/06/2022, a fim de realizar acompanhamento, divulgação e 
preenchimento de vagas ofertadas pelo edital do 2º semestre do Programa 
Nacional de acesso ao ensino técnico e emprego - ProNatec, bem como 
busca e inscrição direta dos cursos Me i(220vagas) no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diária a 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 13 de junho de 2022.
deNilsoN BeNedito GoNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 813551
Portaria Nº 491 de 13 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 os termos do Processo nº 2022/738128  ;
r e s o l v e:
i- coNceder à servidora edilZa JoaNa oliveira foNtes, identidade 
funcional nº 57176393/5, ocupante do cargo de secretária de estado, 01 
e ½ (uma e meia) diárias, a fim de custear despesas de viagem ao municí-
pio de salinópolis/Pa, nos dias 17 e 18/06/2022, cujo objetivo é participar 
de evento da agenda do Governador, referente a entrega da 1ª etapa da 
reforma do Hospital regional Publico de salinópolis.
ii – aUtoriZar o colaborador eventual silvio aNtoNio da silva Pa-
cieNcia, cPf nº 368.622.402-00, a acompanhar a secretária de estado 
em viagem, conforme item i; e o servidor BeNiGNo israel QUeiroZ fil-
GUeiras, identidade funcional nº 54194570/1, ocupante do cargo de Mo-
torista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que condu-
zirá a secretária de estado e o colaborador eventual ao referido município.
iii – coNceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma 
e meia) diárias ao servidor e ao colaborador eventual, que se deslocarão 
conforme item i. 
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 13 de junho de 2022.
deNilsoN BeNedito GoNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 813850
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Portaria Nº 489 de 13 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 os termos do Processo nº 2022/737784;
r e s o l v e:
i- coNceder à servidora edilZa JoaNa oliveira foNtes, identidade 
funcional nº 57176393/5, ocupante do cargo de secretária de estado, 01 e 
½ (uma e meia) diárias, a fim de custear despesas de viagem ao município 
de acará/Pa, nos dias 13 e 14/06/2022, cujo objetivo é participar e condu-
zir a aula inaugural na “ceriMÔNia do caPacete” do curso de engenharia 
de Produção – ofertado pelo ProGraMa forMa Pará.
ii – aUtoriZar o colaborador eventual silvio aNtoNio da silva Pa-
cieNcia, cPf nº 368.622.402-00, a acompanhar a secretária de estado 
em viagem, conforme item i; e o servidor BeNiGNo israel QUeiroZ fil-
GUeiras, identidade funcional nº 54194570/1, ocupante do cargo de Mo-
torista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que condu-
zirá a secretária de estado e o colaborador eventual ao referido municípios.
iii – coNceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma 
e meia) diárias ao servidor e ao colaborador eventual, que se deslocarão 
conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 13 de junho de 2022.
deNilsoN BeNedito GoNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 813787
Portaria Nº 490 de 13 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 2022/708385.
r e s o l v e:
i – autorizar os servidores MÔNica alMeida teNÓrio, identidade funcional 
nº 5947381/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada na secad, a viajarem 
ao município de Terra Alta-PA, no período de 17 a 19/06/2022, afim de realiza-
rem visita técnica no curso (Gestão Hospitalar/ifPa), conforme demanda do 
Prosel 2023 do ProGraMa forMa Pará; e alMir ferNaNdes PiNHei-
ro, identidade funcional nº 8005717/1, ocupante do cargo de Motorista, 
que irá conduzir a servidora da secad ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 13 de junho de 2022.
deNilsoN BeNedito GoNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 813796
Portaria Nº 491 de 13 de JUNHo de 2022.
o secretário adJUNto de estado de ciÊNcia, tecNoloGia e edU-
caÇÃo sUPerior, ProfissioNal e tecNolÓGica, coM Base No de-
creto publicado no doe nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das atribui-
ções delegadas através da Portaria nº 239 de 18 de abril de 2022 publicada 
no doe nº 34.938 de 19/04/2022. 
coNsideraNdo o art. 1º do decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNsideraNdo a lei estadual 9.104, de 14 de julho de 2020, que es-
tabeleceu sob  encargo da sectet a gestão das escolas tecnológicas do 
estado, em razão das missões institucionais a cargo desta secretaria lista-
das na lei estadual 7.017/2007 alterada pela lei estadual 9.104/2020, no 
Convênio de Cooperação Técnica 001/2021 firmado entre SECTET e SEDUC 
e atividades a serem exercidas no âmbito das Usinas do terPaZ,
coNsideraNdo o disposto no art. 2º da lei n° 9.104, de 14 de julho de 2020;
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 8.427/2016 que autoriza a deflagração 
de edital de credenciamento Público, visando a seleção de bolsistas;
coNsideraNdo o convênio de cooperação técnica 02/2021, celebrado 
entre a sectet e a seac - secretaria estratégica de articulação e cidada-
nia para a implementação do Programa território pela PaZ;
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/551188;
r e s o l v e: 
art. 1º – criar, no âmbito da secretaria de estado de ciência, tecnologia e 
Educação Superior Profissional e Tecnológica, de Comissão Especial de Cre-
denciamento destinada a processar e julgar o credenciamento, destinados a 
selecionar profissionais especializados para integrar e complementar o cadas-
tro de bolsistas para atuarem nas funções de coordenação, instrutória e apoio 
às atividades administrativas do Pará Profissional e das Usinas do TERPAZ. 
art. 2º – desiGNar os servidores abaixo relacionados para compor a co-
missão especial de credenciamento aqui criada, exercendo as atribuições 
que lhe são conferidas pela lei de regência da matéria e demais dispositi-
vos legais a ela aplicáveis.

NoMe da serVidora   MatrÍcULa PerFiL

Maíra oliveira Maia 57198041 Presidente

djair da Mota alves filho 5903886/3   Membro

athos Matheus da silva Guimarães 55208118/1   Membro

art. 3º - será de competência da comissão:
i) coordenar e organizar o processo de seleção das propostas apresentadas;
II) Avaliar as propostas habilitadas quanto ao mérito e classificá-las, me-
diante o julgamento dos critérios apresentados no respectivo edital; 
iii) analisar os documentos apresentados que comprovem o atendimento 
aos critérios estabelecidos no edital conferindo-lhe a devida pontuação;
 iv) deliberar sobre os projetos e respectivos documentos apresentados; 
v) designar o resultado preliminar da seleção; 
vi) receber os recursos que versem sobre o resultado preliminar de sele-
ção interpostos pelas entidades proponentes; 
vii)deliberar sobre os recursos que versem sobre o resultado preliminar da 
seleção, bem como encaminhá-los ao Núcleo Jurídico da sectet; 
viii) divulgar o resultado do julgamento dos recursos; 
iX) deliberar sobre os casos omissos referentes ao edital;
X) o membro da comissão de seleção que incorrer em impedimento, con-
forme disposto na legislação, deve comunicar o fato à referida comissão, 
abstendo-se de atuar, sob pena nulidade dos atos que praticar.
art. 4º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.                            
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 13 de junho de 2022.
adeJard Gaia crUZ 
secretário adjunto 

Protocolo: 813859
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio Nº 009/2022
objeto: a execução de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inti-
tulado “selo Guamá de Gestão da inovação: desenvolvimento de um Modelo 
ágil de Gestão da inovação e sua avaliação com empreendimentos Paraen-
ses”, com transferência de recursos financeiros públicos, cuja finalidade é o 
desenvolvimento e avaliação de uma metodologia ágil para implantação de 
processos de gestão da inovação em empreendimentos paraenses.
concedente: fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa.
convenente: fundação de ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimen-
to sustentável Guamá – fUNdaÇÃo de ciÊNcia e tecNoloGia GUaMá.
valor: r$ 437.400,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e quatrocentos reais).
vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data de assinatura: 13/06/2022.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
funcional Programática: 8698 – fomento à Pesquisa Científica e Tecnológica
fonte: 0101
Natureza de despesa: 335041 – r$ 181.800,00 445042 – r$ 90.000,00
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
funcional Programática: 8697 – Bolsas
fonte: 0101
Natureza de despesa: 335041 – r$ 165.600,00
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente da faPesPa.

Protocolo: 813413
.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
Na condição de presidente da comissão de processo administrativo 
sancionatório(Pas), designado pela Portaria n° 088/2022 GaBiNete, 
de 22 de março de 2022, do exmo. sr. Marcel do Nascimento Botelho, 
publicada no doe n° 34.903, de 23/03/2022, e
coNsideraNdo a instauração do processo administrativo sancionatório 
(Pas), instituída pela Portaria n°. 171/2021 – GaBiNete, de 30 de agosto 
de 2021, publicado no doe n°. 34.687, em 01 de setembro de 2021.
coNsideraNdo o que disciplina a lei n°. 8.972, de 13 de janeiro de 2020, 
que regula o processo administrativo no âmbito da administração Pública, 
em especial o art.117.
coNsideraNdo que incube ao gestor o dever de zelar pelo cumprimento 
da lei e o andamento processual com a obrigação de agir em prol da admi-
nistração pública, valendo-se das ferramentas disponíveis. coNsideraN-
do que consta nos autos do processo que a empresa acusada encontra-se 
em domicílio indefinido.
Notifico, pelo presente edital, a EMPRESA CJG CHAVES COMÉRCIO SERVI-
Ços e acaBaMeNto(cnpj: 19.920.179/0001-23) para informar que, com 
base no art. 117da lei estadual n°. 8.972, de 13 de janeiro de 2020, e as-
sim querendo, apresentar suas aleGaÇÕes fiNais No PraZo de 10(deZ) 
DIAS ÚTEIS, a contar da publicação deste edital de notificação, quanto à 
acUsaÇÃo da não entrega de 15 (quinze) garrafas térmicas com tampa, 
02 (dois) porta copos inox, 20 (vinte) cadeiras fixa, 04 (quatro) mesas 
plástica quadrada e 01 (uma) mesa de polipropileno retangular, motivando 
a inexecução contratual, passível de aplicação das sanções de advertência, 
multa, impedimento de licitar e impedimento de contratar com o estado, 
conforme disciplina o edital de cotação eletrônica n°. 007/2020, anexo ll, 
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item 09 do termo de referência, c/c lei federal n°. 8.666/93 e decreto 
estadual n°. 534/2020.
Belém, 13 de junho de 2022
valtenes assunção de sousa
 Presidente da comissão

Protocolo: 813494

.

.

oUtras MatÉrias
.

FUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos e PesQUisas 
cHaMada Nº. 004/2022 – FaPesPa/FaPesP 
foMeNto À PesQUisa colaBorativa eNtre faPesPa e faPesP 
a fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa, 
fundação pública vinculada à secretaria de estado de ciência, tecnolo-
gia e Educação Profissional e Tecnológica - SECTET do Governo do es-
tado do Pará, que entre suas missões tem a de desenvolver estudos e 
pesquisas socioeconômicas e ambientais nas áreas de economia re-
gional, políticas públicas, estudos setoriais e dinâmica do território, 
coNvida os interessados a apresentarem propostas nos termos aqui 
estabelecidos para seleção pública de candidatos a bolsa de pesqui-
sa, no âmbito de informações macroeconômicas do estado do Pará. 
as propostas deverão ser submetidas pelos candidatos, conforme o tipo e 
bolsa pretendida, até às 23h59 (horário de Belém) do dia 01 de julho, xclu-
sivamente por meio do formulário de submissão (Google forms), isponível 
no link https://forms.gle/JKnaqieH9wkgwebN7.
o texto da chamada nº. 004/2022 encon-
tra-se publicado na íntegra no sítio da faPesPa:  
www.fapespa.pa.gov.br. 
Belém, 14 de junho de 2022.
deyvison andrey Medrado Gonçalves
Diretor Científico

Protocolo: 813519
Pss FaPesPa 2022
Divulgação do resultado definitivo da segunda fase – Análise Do-
cumental e curricular convocação para a terceira fase - entrevista
dia: 15 de JUNHo de 2022
tÉcNico de adMiNistraÇÃo e FiNaNÇas (adMiNistraÇÃo)

Nível: GradUaÇÃo  

inscrição Nome do candidato Nota Horário

20220254152656 lUciaNa tUPiNaMBa dessY 23.50 08:30 às 09:00 h

2022025401141 rafaela Maria NUNes Brito 19.00 09:00 às 09:30 h

20220254325911 WaGNer veloso fraNco 19.00 09:30 às 10:00 h

20220254324239 roBertÂNia dos saNtos triNdade 19.00 10:00 às 10:30 h

20220254401722 JeffersoN ricardo feliX de soUsa 17.80 10:30 às 11:00 h

20220254360605 feliPe de liMa MescoUto 17.50 11:00 às 11:30 h

20220254433865 carlos edUardo de soUZa siQUeira 17.30 11:30 às 12:00 h

0220254190703 aMaNda alves GoNÇalves 16.60 13:30 às 14:00 h

tÉcNico de adMiNistraÇÃo e FiNaNÇas (ciÊNcias coNtÁBeis)

Nível: GradUaÇÃo  

inscrição Nome do candidato Nota Horário

2022025421495 eriKa liMa de aNdrade 19.00 14:00 às 14:30 h

20220254272428 MileNa silva da silva 18.70 14:30 às 15:00 h

2022025402889 aNtoNio carlos PaNtoJa ferreira 16.00 15:00 às 15:30 h

tÉcNico eM GestÃo de deseNVoLViMeNto, ciÊNcia, tecNoLo-
Gia e iNoVaÇÃo (estatÍstica)

Nível: GradUaÇÃo  

inscrição Nome do candidato Nota Horário

2022025404748 silvia caroliNe salGado PeNa 15.50 09:30 às 10:00 h

2022025425544 sHeYla Maria tavares e tavares 9.50 10:00 às 10:30 h

20220254156515 elBertH GoNÇalves sales 7.50 11:00 às 11:30 h

local da entrevista: fapespa
endereço: avenida Gentil Bittencourt, 1869 (esquina com a travessa 09 
de Janeiro)
Belém, 13 de junho de 2022.
Jurandir sebastião tavares sidrim
Presidente da comissão do Pss faPesPa 2022

Protocolo: 813611

..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria - Presi Nº. 073, de 10 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; coNsideraNdo 
o período de férias da diretora da dtc, Maria Helena Moscoso da silva; r e 
s o l v e: art.1º designar lÉa vÂNia carvalHo de oliveira Macedo, 
matrícula 3251900, como substituta interina de Maria HeleNa Moscoso 
da silva, diretora, matrícula 3274616, para função comissionada de 
diretora da diretoria de tecnologia e comunicaçãodtc da ProdePa, no 
período de 04/04/2022 a 12/04/2022. art. 2º os efeitos desta Portaria 
retroagem à 04/04/2022 a 12/04/2022. art. 3º dê-se ciência e cumpra-
se. Gabinete da Presidência da ProdePa – empresa de tecnologia 
da informação e comunicação do estado do Pará, 10 de junho de 
2022. Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa - Presidente da empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.

Protocolo: 813392

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 297, de 13 de JUNHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBeNs ortiZ de alMeida JUNior, técnico 
em  telecomunicações, matrícula 73425, 11/06/2022 a 11/06/2022, 
à Belém-Pa/limoeiro do ajuru/Belém-Pa, para complementação das 
atividades de manutenção na estação de limoeiro do ajurú(sem pernoite). 
ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da 
empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.
Portaria Nº 298, de 13 de JUNHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) Marcio NoNato cHaMe rodriGUes, técnico 
em telecomunicações, matrícula 734276, 11/06/2022 a 11/06/2022, 
à Belém-Pa/limoeiro do ajuru/Belém-Pa, para complementação das 
atividades de manutenção na estação de limoeiro do ajurú(sem 
pernoite). ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente 
da empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.

Protocolo: 813752

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 237/2022-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 35/2022 a 
ser celebrado com a associaÇÃo BeNeficeNte e cUltUral de oUtei-
ro-asBeco, cNPJ Nº 10.927.727/0001-72, o qual possui como objeto a 
transferência voluntária de recurso financeiro para a execução do PROJE-
to: “corrida do dia MUNdial da saÚde-2022”.
Belém/Pa, 13 de junho de 2022.
NivaN setUBal NoroNHa
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 813245
.

diÁria
.

Portaria Nº. 238/2022-seeL, de 10 de JUNHo de 2022.
coNceder, 04 e ½ (Quatro e meia) diárias aos servidores aNdrÉ lUiZ 
corPes da silva, matricula nº 57202046/1, JesUs NaZareNo dos saN-
tos crUZ, matrícula n° 5901961/1, lUis aNtÔNio Medeiros Maciel, 
matrícula n° 5898730/2, Kátia Maria aNdrade de oliveira, matricula 
51855913/2, Kátia cileNe de farias rocHa, matrícula n° 5499119/2, 
Márcia de MiraNda corrÊa, matricula n° 5523150/2, Maria cristi-
Na NUNes Baia, matrícula n° 57174286/2, odailsoN ferNaNdes da 
coNceiÇÃo, matricula nº 5774276/2 e roseaNe MesQUita teiXeira, 
matrícula n° 57216778/2, para a realização da fase regional do Marajó ii 
dos “Xi Jogos abertos do Pará”, no município de soure - Pa, de 15/06/2022 
a 19/06/2022. ordenador: vitor aUGUsto da silva BorGes.

Protocolo: 813681
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.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 17/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/97608
data de ratificaÇÃo: 22/05/2022
oBJeto: o PreseNte terMo de foMeNto, decorreNte da iNeXiGi-
Bilidade de cHaMaMeNto PÚBlico 17/2022 teM Por oBJeto a ce-
leBraÇÃo de Parceria atravÉs de terMo de foMeNto Para o de-
seNvolviMeNto do ProJeto “circUito sÃo fraNcisco de JiU-JitsU”
fUNdaMeNto leGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
valor: r$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o secretario de 
estado de esPorte e laZer, NivaN setUBal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 17/2022, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E ESPORTIVA ARTE 
sUave (aBeas), cNPJ Nº: 16.924.772/0001-50

Protocolo: 813415
eXtrato do terMo de FoMeNto: 17/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/97608
data de ratificaÇÃo: 22/05/2022
oBJeto: o PreseNte terMo de foMeNto, decorreNte da iNeXiGi-
Bilidade de cHaMaMeNto PÚBlico 17/2022 teM Por oBJeto a cele-
BraÇÃo de Parceria atravÉs de terMo de foMeNto Para o deseN-
volviMeNto do ProJeto “circUito sÃo fraNcisco de JiU-JitsU”.
fUNdaMeNto leGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
viGÊNcia: 20/06/2022 a 31/09/2022.
osc: associaÇÃo BeNeficieNte e esPortiva arte sUave (aBeas), 
cNPJ Nº: 16.924.772/0001-50
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0101000000;
elemento de despesa: 335041
ação: 275778
Pi: 22deMP00002
valor: r$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
data da assiNatUra: 22/05/2022.
ordeNador resPoNsável: NivaN setUBal NoroNHa

Protocolo: 813411
eXtrato do coNVÊNio Nº. 006/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2022/227191
do oBJeto:
O presente instrumento tem por finalidade a transferência voluntária de 
recurso financeiros à Prefeitura Municipal de Castanhal/PA para PROJETO 
de coNstrUÇÃo de QUadra coBerta No Bairro de saNta HeleNa.
assiNatUra: 10/06/2022.
viGÊNcia: 10/06/2022 a 10/11/2022.
valor: r$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais).
coNtraPartida: r$ 93.490,87 (Noventa e três mil, quatrocentos e no-
venta reais e oitenta e sete centavos).
total: r$ 493.490,87 (Quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e 
noventa reais e oitenta e sete centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.7659
fonte de recursos: 0301000000
elemento de despesa: 444041
ação: 275874
Pi: 22dfc333913
r$ 400.000,00 (QUatroceNtos Mil reais)
coNcedeNte: secretaria de estado de esPorte e laZer – seel 
cNPJ/Mf sob o nº 03.143.730/0001-30.
coNveNeNte: PrefeitUra MUNiciPal de cUrUÇa/Pa cNPJ/Mf  sob o nº 
cNPJ/Mf 13.400.311/0001-90.
ordeNador de desPesa: por Nivan setubal Noronha, brasileiro, com rG 
nº 3501765 e cPf sob nº 262.310.932-04.
secretaria de estado de esPorte e laZer.
Belém, 13 de junho de 2022.

Protocolo: 813486
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 506 /GePs/setUr de 13 JUNHo de 2022
coNsideraNdo os termos do Processo Nº 2022/708096; resolve: 
conceder 5 e ½ (cinco e meia) diárias à servidora aNdreZa Meireles 
SILVA, Mat. 5960416/1, Ger. de Qualificação Profissional. OBJ: Acompanhar 
e supervisionar a instrutória do curso “Manipulação de alimentos”, que será 
realizado pela seNar através da parceria com a setUr, no município de 
curralinho/Pa. destiNo: curralinho/Pa. PerÍodo: 12.06 a 17.06.2022. 
ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 813726

Portaria N° 507/GePs/setUr de 13 de JUNHo de 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/702845; resolve: conceder 
3 e ½ (três e meia) diárias a servidora Kátia reGiNa farias Barros, mat. 
2014050/1, coord. de Programas e investimentos. oBJ: organizar e conduzir 
ações do eixo de atuação do Programa de regionalização do turismo/ Prt, 
que reunirá os municípios da região turística do Xingu. destiNo: altamira/Pa. 
PerÍodo: 13 a 16.06.2022. ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 813792
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria 502/GePs/setUr de 13 de JUNHo de 2022
sUsPeNsÃo de coNtrato. coNsideraNdo os termos do Processo nº 
2022/73234; resolve: sUsPeNder em acordo das partes, o contrato de 
trabalho da empregada pública, KariNa Karla scHiocHet coelHo, matrícula 
54196759/1, ocupante do cargo de téc. de Planej. e Gestão em turismo, lotada 
na coordenadoria de Marketing, pelo prazo de 05 (cinco) meses, a partir de 
16/06/2022 à 12/11/2022. ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 813785
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 40/2022/GaB/dPG, de 08 de JUNHo de 2022.
o defeNsor PÚBlico-Geral do estado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, viii, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 
2006; considerando o MeMo/cG/dP/N° 084/2021 (Pae nº 2021/1412636), de 
lavra do corregedor-Geral da defensoria Pública do Pará, por meio do qual enca-
minha relatório contendo a avaliação de desempenho do defensor Público lUis 
Marcelo Macedo de soUZa, o qual tomou posse e entrou em efetivo exercício 
na data de 11.01.2018, com a recomendação de sua aprovação; considerando 
que o conselho superior, no uso de sua atribuição que lhe confere o art. 11, vii, 
da lei complementar n° 54, bem como o que confere o art. 15, XXviii, de seu 
regimento interno, em sua 233ª sessão ordinária, realizada no dia 21.02.22, 
em decisão unânime, aprovou o relatório final da Corregedoria-Geral favorável à 
confirmação na carreira do Defensor Público avaliado; RESOLVE:
Art. 1º Homologar o relatório final da Corregedoria Geral favorável à con-
firmação na carreira de Defensores Públicos, e declarar o Defensor Público 
lUis Marcelo Macedo de soUZa apto ao cargo, bem como estável no 
serviço público, retroagindo seus efeitos à data de 11.01.2021.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves lÉdo
defensor Público-Geral do estado do Pará

Protocolo: 813662
Portaria Nº 39/2022/GaB/dPG, de 08 de JUNHo de 2022.
o defeNsor PÚBlico-Geral do estado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, viii, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro 
de 2006; considerando o MeMo/cG/dP/N° 084/2021 (Pae nº 2021/1412636), 
de lavra do corregedor-Geral da defensoria Pública do Pará, por meio do qual 
encaminha relatório contendo a avaliação de desempenho da defensora Pública 
liliaN de aGUiar valeNtiM, a qual tomou posse e entrou em efetivo exercício 
na data de 03.07.2018, com a recomendação de sua aprovação; considerando 
que o conselho superior, no uso de sua atribuição que lhe confere o art. 11, vii, 
da lei complementar n° 54, bem como o que confere o art. 15, XXviii, de seu 
regimento interno, em sua 233ª sessão ordinária, realizada no dia 21.02.22, 
em decisão unânime, aprovou o relatório final da Corregedoria-Geral favorável à 
confirmação na carreira da Defensora Pública avaliada; RESOLVE:
Art. 1º Homologar o relatório final da Corregedoria Geral favorável à con-
firmação na carreira de Defensores Públicos, e declarar a Defensora Pública 
liliaN de aGUiar valeNtiM apta ao cargo, bem como estável no serviço 
público, retroagindo seus efeitos à data de 03.07.2021.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves lÉdo
defensor Público-Geral do estado do Pará

Protocolo: 813666
Portaria Nº 325/2022/GGP/dPG, de 10 de JUNHo de 2022. 
o defeNsor PÚBlico-Geral do estado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8o, i e viii, da lei complementar no 054/2006 e art. 100 da 
lei complementar no 80/1994; considerando o disposto no art. 46, § 8o da lei 
complementar no 54/2006, com redação dada pela lei complementar no 91/2014; 
considerando a resolução csdP no 283, de 16 de novembro de 2021; considerando 
o que consta no Processo administrativo eletrônico no 2022/682364; resolve: 
Conceder gratificação de acumulação à Defensora Pública ADRIANA MARTINS 
JorGe JoÃo, na forma discriminada na tabela abaixo:

deFeNsor (a)
PÚBLico (a)

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo de coNcessÃo

adriana Martins 
Jorge Joao 6ª dP cível 7ª dP cível

10% do vencimento-ba-
se, nos 

termos do art. 2º, da 
resolução 

do csdP nº 283, de 
16/11/2021

30/06 a 29/07/2022

JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves lÉdo
defensor Público-Geral do estado do Pará

Protocolo: 813113
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..

coNtrato
.

coNtrato Nº: 036/2022
Processo N.º 2020/786861– dP/Pa.
ModaLidade de LicitaÇÃo: iNeXiGiBiLidade Nº 06/2022-dPe.
 Partes: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a empresa GosHMe solUcoes Para a iNterNet ltda– “JUsBrasil”, 
inscrita no cNPJ N.º 07.112.529/0001-46.
oBJeto: o objeto do presente contrato é a PrestaÇÃo de serviÇos de 
forNeciMeNto de 50 (ciNQUeNta) assiNatUras Para acesso ao coN-
teÚdo do “Portal JUsBrasil” Pelo PerÍodo de 12 (doZe) Meses, para 
atender as necessidades da defensoria Pública do estado do Pará.
data assiNatUra: 10/06/2022. valor: Global r$ 13.920,00.
dotaÇÃo orÇaMeNtária.
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740; Natureza de despesa: 
339039; fonte: 0101; Plano interno (Pi): 1050008740c; Gp Pará: 273759.
vigência: o prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) 
meses, a partir de sua data de assinatura. foro: Justiça estadual do Pará 
– comarca de Belém. resPoNsável da coNtratada: Pedro twiaschor 
Kuczynsk. cPf/Mf: 378.434.348-10. eNdereÇo da coNtratada: av 
tancredo Neves, n° 1186, ed. catabas center, 6º andar. salvador, Bahia. 
Bairro caminho das árvores. ceP 41820-021.
 ordeNador: JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves ledo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 813184
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 03/2022
coNtrato Nº: 022/2019
Processo N.º 2019/259.976-dP/Pa
Partes: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a vÓlUs iNstitUiÇÃo de PaGaMeNto ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 03.817.702/0001-50.
oBJeto: fica alterado o nome empresarial de Brasilcard adMiNistra-
dora de cartÕes ltda para vÓlUs iNstitUiÇÃo de PaGaMeNto ltda, 
conforme ato de alteração do contrato social e cartão cNPJ, anexados 
aos seqs. 45, 47 e 48 dos autos. o objeto deste termo aditivo ao con-
trato supramencionado é a ProrroGaÇÃo do PraZo de viGÊNcia, ini-
cialmente estabelecido na cláUsUla seGUNda do contrato firmado, por 
mais 12 (doze) meses, a contar de 14/06/2022 a 14/06/2023. constitui 
objeto presente instrumento, ainda, a alteração quantitativa do contrato 
nº 022/2019, relativo ao serviço continuado de administração, gerendia-
mento e controle de frota, com fundamento no art. 65, §1º, c/c o art. 58, 
I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, em razão do acrescido em r$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e 
quinhentos reais). o contrato ora aditado teve o valor acrescido em r$ 
87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais), dentro do limite de 25% 
vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do 
§1º do art. 65, da lei Nº 8.666/93. o acréscimo do objeto contratual resul-
tará na alteração no valor global do contrato, passando para o valor global 
de r$ 437.500,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais).
data da assiNatUra: 13/06/2022.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458; Natureza de despesa: 
339039; 339030; fonte: 0101; Plano interno (Pi): 1050008458c; Gp 
Pará: 273602; 273593
foro: Justiça estadual do Pará – comarca de Belém
resPoNsável da coNtratada: dário da costa BarBosa JÚ-
Nior. cPf/Mf: 236.491.001-34.
eNdereÇo da eMPresa: rua rusolino ferreira Guimarães, Nº 839, cen-
tro, ceP: 75.901-260, rio verde/Go.
ordeNador: JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves ledo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 813332
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo
Modalidade: cotação eletrônica
Número: 002/2022.
Processo: 2022/300495
objeto: aQUisiÇÃo de Kit telefoNe secretária eletrônica com 6 ramais, 
incluído todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, con-
forme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste 
instrumento, conforme as especificações descritas no Termo de Referência.
entrega do edital: http://web.banparanet.com.br/cotacao ou www.compras-
para.pa.gov.br ou ainda na defensoria Pública do Pará sito a rua Padre Pru-
dêncio, nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qualquer 
taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interes-
sada ou por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
edital a partir de: 14/06/2022.
local de abertura: http://web.banparanet.com.br/cotacao
data da abertura: 22/06/2022. Hora da abertura: 09h00min (Horário de Belém).
coordenador da cotação eletrônica: rogério da silva Pereira orçamento: 
(Programa de trabalho: 03.122.1492.8441. fonte de recursos: 0101. ele-
mento de despesa: 449052. Plano interno: (Pi): 1050008441e).
ordenador: JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves ledo – defensor Público Geral

Protocolo: 813358

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo
Modalidade: cotação eletrônica
Número: 03/2022.
Processo: 2022/387417
objeto: aQUisiÇÃo de 28 fotos iMPressas que irão compor a galeria 
dos defensores e corregedores-Gerais da defensoria Pública do estado do 
Pará, as imagens impressas devem medir 23x29cm, com molduras medin-
do 50x24cm, tipo reta, 5cm de largura, na cor preta com friso prateado, 
conforme as especificações descritas no Termo de Referência.
entrega do edital: http://web.banparanet.com.br/cotacao ou www.compras-
para.pa.gov.br ou ainda na defensoria Pública do Pará sito a rua Padre Pru-
dêncio, nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qualquer 
taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interes-
sada ou por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
edital a partir de: 14/06/2022.
local de abertura: http://web.banparanet.com.br/cotacao
data da abertura: 21/06/2022. Hora da abertura: 09h00min (Horário de Belém).
coordenador da cotação eletrônica: rogério da silva Pereira.
orçamento: (Programa de trabalho: 03.122.1447.8458. fonte de re-
cursos: 0101. elemento de despesa: 339030. Plano interno: (Pi): 
1050008458c. GP Pará: 273595).
ordenador: JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves ledo – defensor Público Geral

Protocolo: 813244

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 006/2022
Processo Nº 2020/786861 - dPe
a defeNsoria PÚBlica do estado do Pará, órgão da administração Pública 
do estado, reorganizada pela lei complementar estadual nº 054/2006, neste ato 
representada pelo defensor Público-Geral, no âmbito das atribuições legais, con-
feridas pelo inciso viii do art. 8º da lei complementar nº 054/2006, com base 
nos elementos constantes nos autos do presente processo e, fundamentado no 
caput do art. 25, da lei federal nº 8.666/93, resolve autorizar a contratação 
por iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo da empresa  GosHMe solUcoes Para a 
iNterNet ltda– “JUsBrasil” (cNPJ  nº 07.112.529/0001-46).
oBJeto: PrestaÇÃo de serviÇos de forNeciMeNto de 50 (ciNQUeN-
ta) assiNatUras Para acesso ao coNteÚdo do “Portal JUsBrasil” 
Pelo PerÍodo de 12 (doZe) Meses, para atender as necessidades da 
defensoria Pública do estado do Pará;
valor Global de r$ 13.920,00 (treze mil novecentos e vinte reais).
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740; Natureza de despesa: 
339039; fonte: 0101; Plano interno (Pi): 1050008740c; Gp Pará: 273759
em consequência, autorizo a formalização do contrato de Prestação de 
Serviços com a empresa acima identificada, e determino que seja dada a 
devida publicidade legal.
Belém, 10 de junho de 2022.
JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves ledo
defeNsor PÚBlico Geral
ratificaÇÃo de iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo:
006/2022
Processo Nº 2020/786861 - dPe
data: 10/06/2022
ordenadora: JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves ledo
 - defensor Público Geral do estado do Pará.

Protocolo: 813174
.

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº 003/2022 -ce/dP-Pa, reLatiVo a diVULGaÇÃo da 
Lista PreLiMiNar das eNtidadades iNscritas Para Partici-
PareM do Processo de escoLHa do(a) oUVidor(a)-GeraL da 
deFeNsoria PÚBLica do estado do ParÁ – BiÊNio 2022/2024 
– sitUaÇÃo dos docUMeNtos ProtocoLados.
a coMissÃo eleitoral Para escolHa do oUvidor Geral da defeN-
soria PÚBlica do estado do Pará, BiÊNio 2020/2022, no uso de suas 
atribuições legais insertas na resolução csdP Nº 318/2022, de 5 de maio de 
2022, que dispõe sobre o procedimento para a formação de lista tríplice e es-
colha do(a) ouvidor(a) Geral da defensoria Pública do estado do Pará e outras 
providências, bem como, nos editais Nº 01 e 02/2022-ce/dP-Pa.resolve:
art. 1º. tornar pública a relação em ordem alfabética das instituições da 
sociedade civil que estão habilitadas para participarem do Processo de es-
colha do(a) ouvidor(a)-Geral da dPe/Pa, Biênio 2022/2024 – formação da 
lista tríplice, na qualidade de eleitoras nos termos dos art. 13 do edital.
i – iNstitUiÇÕes: iNscriÇÕes deFeridas (entidades consideradas 
habilitadas para participação e votação por atenderem aos requisitos da 
resolução 318 do conselho superior da defensoria Pública do csdP).
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NoMe sitUaÇÃo
1.  aÇÃo da cidadaNia – coMitÊ Pará;
2.  aliaNca NacioNal lGBti;
3.  articUlaÇÃo de MUlHeres de altaMira e reGiÃo – aMar;
4.  associaÇÃo BeNeficeNte casa da UNiÃo Boa esPeraNÇa;
5.  associaÇÃo BeNeficeNte eMaÚs;
6.  associaÇÃo das seNHoras da caridade do aBriGo sÃo viceNte
7.  de PaUlo;
8.  associaÇÃo de afro eNvolviMeNto casa Preta;
9.  associaÇÃo de MUlHeres traBalHadoras do MUNicÍPio de
10.  JUrUti (aMtJU);
11.  associaÇÃo de Pais e aMiGos dos eXcePcioNais de BeleM – aPae;
12.  associaÇÃo dos artistas Plásticos e artesÃos de saliNÓPolis-aaPas;
13.  associaÇÃo dos ProdUtores do rio MaMUrU-aPriM
14.  associaÇÃo folclÓrica e cUltUral coliBri de oUteiro – asfocco;
15.  associaÇÃo folclÓrica triBo MUNdUrUKU;
16.  associaÇÃo GUioMar de JesUs de PreveNÇÃo e saUde- (aGJ);
17.  associaÇÃo ParaeNse das Pessoas coM deficiÊNcia-aPPd;
18.  associaÇÃo socioaMBieNtal e cUltUral vaca velHa;
19.  cáritas Brasileira;
20.  ceNtro coMUNitário coPacaBaNa do Norte cccN;
21.  ceNtro de estUdos e MeMÓria da JUveNtUde aMaZÔNica – ceMJa;
22.  ceNtro de solidariedade da criaNÇa e adolesceNte – csca;
23.  coletivo de MUlHeres NeGras Maria Maria – coMUNeMa;
24.  coMissÃo JUstiÇa e PaZ, vinculada à coNfereNcia NacioNal dos 
BisPos do Brasil- reGioNal Norte 2;
25.  coordeNaÇÃo das associaÇÕes das coMUNidades reMaNesceNtes 
de QUiloMBos do Pará (MalUNGU);
26.  coletivo de MUlHeres do XiNGU;
27.  feaPaes – Pa (federaÇÃo das aPaes do estado do Pará);
28.  fetaGri – federaÇÃo dos traBalHadores rUrais aGricUltores e 
aGricUltoras faMiliares do estado do Pará;
29.  fraterNidade catÓlica MissioNária áGaPe da crUZ-(fracaMisac)- 
lar da vovÓ silvaNa MaroJa;
30.  GrUPo de MUlHeres Brasileiras-GMB
31.  GrUPo de MUlHeres erva vida – MarUdá (GrUMevi);
32.  iNsPetoria salesiaNa MissioNária da aMaZÔNia – escola salesiaNa 
do traBalHo;
33.  iNstitUiÇÃo carUaNa do MaraJÓ, cUltUra e ecoloGia;
34.  iNstitUto Brasileiro de ciÊNcias criMiNais – iBccriM;
35.  iNstitUto de deseNvolviMeNto aMaZÔNia sUsteNtável-ideassU;
36.  iNstitUto de deseNvolviMeNto social – ideso;
37.  iNstitUto edsoN roYer;
38.  iNstitUto PaUlo foNteles de direitos HUMaNos;
39.  iNstitUto PoBres servos da diviNa ProvidÊNcia;
40.  MoviMeNto de MUlHeres traBalHadoras de altaMira caMPo e cidade;
41.  MoviMeNto rePÚBlica de eMaUs;
42.  oBras sociais da PrelaZia do XiNGU;
43.  oNG rádio MarGarida -centro artístico cultural Belém amazônia;
44.  ParoQUia evaNGÉlica de coNfissÃo lUteraNa eM BelÉM (PeclB);
45.  rotarY clUB de caPaNeMa;
46.  siNdicatos de traBalHadores rUrais aGricUltores e aGricUltoras 
faMiliares de aleNQUer (sttr/alQ);
47.  terra de direitos.

Habilitadas

  

ii - eNtidades: iNscriÇÕes iNdeFeridas (entidades consideradas não 
habilitadas para participação e votação por não atenderem aos requisitos 
da resolução 318 do conselho superior da defensoria Pública do csdP).

eNtidades raZÕes

1. aMPliar - instituto de assessoria, Pesquisa e 
Qualificação

entidade considerada não habilitada para participação e votação 
por ter apresentado documentação incompleta. falta estatuto 
social e documentos que comprovem a sua atuação regional 

ou nacional

1. associaÇÃo das orGaNiZaÇÕes de MUlHeres 
traBalHadoras do
2. BaiXo aMaZoNas

entidade considerada não habilitada para participação e votação 
por não ter apresentado toda a documentação obrigatória, 

faltando a declaração de concordância e de preenchimento de 
todos os requisitos.

1. associaÇÃo de Moradores do resideNcial 
BoM JesUs ii - taPaNÃ

entidade considerada não habilitada para participação e votação 
por não ter abrangência regional ou nacional.

1. associaÇÃo reGioNal do coMÉrcio de 
oUteiro - arco

entidade considerada não habilitada para participação e votação 
por apresentar documentação incompleta.

1. associaÇÃo de MUlHeres traBalHadoras do 
MUNiciPio de Brasil Novo- aMtBraN;

entidade considerada não habilitada para participação e votação 
por faltar a cópia do estatuto social.

1. ceNtro de estUdos e defesa do NeGro do 
Pará - cedeNPa

entidade considerada não habilitada para participação e votação 
por faltar a cópia do estatuto social.

1. coMissÃo NacioNal de fortaleciMeNto das 
reservas eXtrativistas e Povos e coMUNidades 
tradicioNais eXtrativistas costeiros e Mari-

NHa - cofreM;

entidade considerada não habilitada para participação e votação 
por faltar a cópia do estatuto social e ata de eleição.

 

1. lar faBiaNo de cristo; entidade considerada não habilitada para participação e votação 
por não ter apresentado as declarações devidamente assinadas. 

1. iNstitUto UNiversidade PoPUlar-UNiPoP entidade considerada não habilitada para participação e votação 
por não ter apresentado as declarações devidamente assinadas.

1. MoviMeNto dos traBalHadores seM ter-
ra-Mst;

entidade considerada não habilitada para participação e votação 
por ter apresentado documentação incompleta (estatuto social, 

indicativo de cNPJ e comprovação de atividades).

1. MUtirÃo Pela cidadaNia
entidade considerada não habilitada para participação e votação 
por não ter apresentado a declaração de preenchimento de todos 

os requisitos.

1. sociedade ParaeNse de defesa dos direitos 
HUMaNos-sddH

entidade considerada não habilitada para participação e votação 
por não ter apresentado a declaração de preenchimento de todos 

os requisitos.

1. UNiÃo Brasileira de MUlHeres entidade considerada não habilitada para participação e votação 
por não comprovar o lapso temporal mínimo para participação.

  

 iii – caNditada HaBiLitada: (cidadã considerada habilitada para 
participação e votação por atender aos requisitos contidos na resolução 
318 do conselho superior da defensoria Pública do csdP).
1. NorMa MiraNda BarBosa.
iV- caNdidatas iNaBiLitadas: (cidadãs consideradas inabilitadas 
para participação e votação por não atenderem aos requisitos contidos 
na resolução 318 do conselho superior da defensoria Pública do csdP).
1. aNa BeatriZ Pereira GalvÃo PiNto - considerada não habilitada para 
participação e votação por apresentar documentação incompleta;
2. ciNtHia PicaNÇo – considerada não habilitada para participação e vo-
tação por apresentar documentação incompleta;
1. lUaNa cássia costa MUNiZ – considerada não habilitada para par-
ticipação e votação por apresentar documentação incompleta e por não 
possuir mais de 30 anos.
 art.2º. os interessados em apresentar impugnação à lista preliminar de 
cidadãos(ãs) e entidades, poderão fazê-la, desde que devidamente fun-
damentada, a contar da publicação deste edital entre os dias 15 e 16 de 
junho de 2022, na forma do disposto na resolução csdP nº 318, de 5 de 
maio de 2022.
 art.3º. ficam as entidades habilitadas, convocadas a participarem do proces-
so eleitoral para formação da lista tríplice, nos termos do edital, no dia 30 de 
junho de 2022. registre-se e publique-se. Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
carlos edUardo Barros da silva
defensor Público do estado do Pará
Presidente da comissão eleitoral do Processo de escolha do ouvidor-Geral 
da defensoria Pública do estado do Pará

Protocolo: 813548
aViso – decisÃo sUPerior
toMada de PreÇos Nº 02/2021 dP/Pa
Processo nº 2021/403755
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada de eNGeNHaria 
Para a coNstrUÇÃo da Nova sede da defeNsoria PÚBlica no distri-
to de icoaraci - Belém/Pa.
tendo em vista a decisão superior, a qual, após análise do processo em 
questão considerou que:
“3. do disPositivo:
1. sendo assim, ante a fundamentação acima esposada, em consonân-
cia com os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e vinculação ao 
ato convocatório, todos consubstanciados na lei nº 8.666/99, reconheço 
a NUlidade Parcial do presente certame, adotando a direção de que os 
trabalhos retornem a partir da decisão constante no seq. 185, em tudo 
observadas às disposições legais.
2. remetam-se os autos à coordenação de licitações, contratos e convê-
nios (clcc), aos cuidados da comissão especial de licitação, para ciência 
da presente decisão e continuidade da condução do certame.
3. intimem-se às licitantes do teor da presente decisão e do recurso inter-
posto no seq. 176, com a consequente concessão do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para manifestação aos interessados quanto aos recursos inter-
postos, anteriormente à decisão da comissão licitatória.
4. Não reconsiderando a decisão, façam-se os autos conclusos à minha deci-
são, devidamente informados, tal como reza a legislação atinente à matéria.
5. expeça-se o necessário. Publique-se, intime-se e cumpra-se.
Belém, 6 de junho de 2022.
MÔNica PalHeta fUrtado BelÉM dias
subdefensora Pública-Geral do estado do Pará.”
assim, o presente aviso serve para intimar as licitantes participantes da 
tomada de Preços em questão para, caso tenham interesse, contrarrazo-
ar os recursos apresentados pelas empresas eNGevel coNstrUÇÕes e 
serviÇos eireli e atlas coNstrUtora e iNcorPoradora eireli, 
ambas no dia 21/02/2022, contra a decisão desta cel publicada no ioepa 
nº 34.866, no dia 16/02/2022, que entendeu pela iNaBilitaÇÃo das em-
presas oliva ltda, oasis coNstrUÇÃo e serviÇos ltda, r N coNs-
trUÇÕes e MaNUteNÇÕes Prediais ltda e eNGevel coNstrUÇÃo e 
serviÇos eireli, por não estarem em conformidade com as regras edi-
talícias e pela HaBilitaÇÃo das empresas coNtiNeNtal service servi-
Ços de coNstrUÇÃo eireli, aoKi e soUZa eNGeNHaria ltda, Nova 
Prática eNGeNHaria eireli, atlas coNstrUtora e iNcorPoradora 
ltda, teXas coNstrUÇÕes e saNeaMeNto ltda ePP e coNstrUtora 
MaGUeN ltda, por estarem em conformidade com as regras editalícias.
impende destacar que o prazo para a apresentação das contrarrazões é de 
5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação desta decisão, com fulcro no 
artigo 109 da lei nº 8.666/93 e cláusula 15.7.5 do edital da tomada de 
Preços 02/2021 dP/Pa.
os autos do processo, bem como referida decisão na íntegra, encontram-
se a disposição dos interessados na defensoria Pública do estado do Pará, 
sito a rua Padre Prudêncio, nº 154, 2º andar, sala da clcc, bairro campi-
na, Belém/Pará, ou pelo e-mail licitacao@defensoria.pa.def.br.
dê-se ciência e publique-se.
Belém (Pa), 13 de junho de 2022.
tássia de fátima do rego Pereira
Presidente da cel

Protocolo: 813175
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editaL de cHaMaMeNto PÚBLico dPe/Pa Nº 01/2022 - Processo 
nº: 2021/521004 - diVULGaÇÃo da Lista PreLiMiNar das eN-
tidades PriVadas HaBiLitadas
a coMissÃo de seleÇÃo do edital de cHaMaMeNto PÚBlico, no uso 
de suas atribuições legais insertas no edital de nº 01/2022, de 24 de maio 
de 2022, que dispõe sobre o chamamento Público visando a seleção de en-
tidades privadas e instituições para a execução do Projeto “eu me importo”
resolve:
art. 1º. tornar pública a relação, em ordem alfabética, das entidades pri-
vadas habilitadas a firmar parcerias com a Defensoria Pública, por meio do 
Núcleo de atendimento especializado da criança e ao adolescente/Naeca, 
mediante formalização de termo de cooperação ou convênio, para auxiliar 
famílias extensas no exercício da guarda de crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade, inseridas no Projeto “eu me importo”
i – eNtidades HaBiLitadas

NoMe sitUaÇÃo
1.  coNde e cotta MaNaGeMeNt s/s ltda – cNPJ 02.321.6632/0001-82

2.  sMc servicos de coNstrUcao ltda –
cNPJ 14.401.775/0001-83 HaBilitadas

 
ii - iNscriÇÕes iNdeFeridas

  NÃo HoUve

art. 2º. considerando a inexistência de inscrições indeferidas, tem-se o 
presente resultado, como o final.
art. 3º. ficam as entidades habilitadas, convocadas a participarem da assi-
natura do termo de cooperação, no dia 20 de junho de 2022.
registre-se e publique-se.
Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
MarÚcia coNde MaUÉs liNs
defensora Pública do estado do Pará
Presidente da comissão de seleção do edital de chamamento Público

Protocolo: 813848
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 3º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica nº. 
014/2013-tJPa// Partes: tribunal de Justiça do estado do Pará e o Mu-
nicípio de canaã dos carajás /cNPJ/Mf 01.613.321/0001-24. // objeto: 
cooperação entre os partícipes visando a cessão de servidores para a rea-
lização de ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento das atividades 
necessárias à modernização da justiça no Município de canaã dos carajás. 
// objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência em mais 12 meses. 
//vigência do aditivo: início em 07/06/2022 e término em 06/06/2025. // 
data da assinatura: 06/06/2022. // responsável pela assinatura: desem-
bargadora célia regina de lima Pinheiro – Presidente do tJ/Pa.

Protocolo: 813677
extrato do 3º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica nº. 
015/2013-tJPa// Partes: tribunal de Justiça do estado do Pará e o Municí-
pio de canaã dos carajás /cNPJ/Mf 01.613.321/0001-24. // objeto: coope-
ração entre os partícipes para a cessão de servidor público municipal ocupante 
da função de “assistente social” pelo coNveNiado para o coNveNeNte, 
para a realização de estudos sociais nos autos das ações cíveis que exijam 
estes estudos, tais como atos infracionais, ações de guarda, adoção, destitui-
ção de poder familiar, separação, divórcio etc. visando a rapidez na conclu-
são destes feitos. // objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência em 
mais 12 meses. //vigência do aditivo: início em 07/06/2022 e término em 
06/06/2025. // data da assinatura: 06/06/2022. // responsável pela assina-
tura: desembargadora célia regina de lima Pinheiro – Presidente do tJ/Pa.

Protocolo: 813687
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato  da  ata  de  reGistro  de  PreÇo  Nº.  014/2022/tJPa  
–  PreGÃo eLetrÔNico N. º 030/2021/tJPa // triBUNal de JUstiÇa 
do estado do Pará // objeto: registro de Preços para aquisição de Unida-
des fusoras para impressoras do tribunal de Justiça do estado do Pará, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de refe-
rência, anexo i do edital // empresa: tc coMÉrcio de serviÇos e tecNo-
loGia eireli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 07.679.989/0001-50, com sede 
na travessa angustura, nº 2813, bairro: Marco – Belém/Pa, ceP: 66.063-040, 
telefone: (91) 3366-5107/5108, e-mail: licitacoes3@tccopiadoras.com.br //  
dotação  orçamentária:  será no elemento de despesa 33.9030 (material de 
consumo), na fonte 0118, nas notas reservas 2022/449 (1º grau), 2022/507 
(2º grau) e 2020/543 (apoio) (operacionalização administrativas das ações do 
Poder Judiciário) // vigência: 03/06/2022 à 03/06/2023 // data da assinatu-
ra:  03/06/2022//  responsável  pela assinatura:  dÉBora Moraes GoMes 
– secretária de administração do tJPa, // ordenador responsável: Miguel 
lucivaldo alves santos.

Protocolo: 813261

..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.688, de 08 de JUNHo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsideraNdo o Memorando nº 070/2022 – secretaria de Gestão de 
Pessoas - seGP, protocolizado sob o expediente nº 010034/2022,
r e s o l v e:
desiGNar a servidora aNNa Maria MalcHer Gillet, analista auxiliar de con-
trole externo, matrícula nº 0100633, para exercer em substituição o cargo em 
comissão de secretária de Gestão de Pessoas, durante o impedimento da titular, 
alice cristiNa da costa loUreiro, no período de 11 a 25-07-2022.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 08 
de junho de 2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 813321
Portaria Nº 38.698, de 09 de JUNHo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsideraNdo o Memorando nº 067/2022 – secretaria de Gestão de 
Pessoas - seGP, protocolizado sob o expediente nº 009927/2022,
r e s o l v e:
desiGNar a servidora aNNa Maria MalcHer Gillet, analista auxiliar de controle 
externo, matrícula nº 0100633, para exercer em substituição o cargo em comissão 
de subsecretária de Gestão de Pessoas, durante o impedimento da titular, elYeda 
de fátiMa dos saNtos PessÔa, no período de 18/05 a 16/06/2022.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 09 
de junho de 2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 813325
.

errata
.

Portaria Nº 37.842, de 19 de JaNeiro 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 29.292/2015, e,
coNsideraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 000691/2022,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor tiaGo loPes da cUNHa, auditor de controle 
externo, matrícula nº 0101047, 30 (trinta) dias de licença prêmio, refe-
rente ao triênio de 03-11-2014/2017, nos termos do artigo 98 da lei nº 
5.810/94, no período de 25-01 a 23-02-2022.
dê-se ciência.
secretaria de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 19 de janeiro de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 813168
Portaria Nº 38.327, de 30 de MarÇo 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 29.292/2015, e,
coNsideraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 005497/2022.
r e s o l v e:
coNceder ao servidor tiaGo loPes da cUNHa, auditor de controle ex-
terno - direito, matrícula nº 0101047, 30 (trinta) dias de licença prêmio, 
referente ao triênio de 03-11-2014/2017, nos termos do artigo 98 da lei 
nº 5.810/94, no período de 28-03 a 26-04-2022.
dê-se ciência.
secretaria de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 30 de março de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 813169
Portaria Nº 36.465, de 03 de deZeMBro de 2020.
o secretário de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsideraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 522652/2020,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor tiaGo loPes da cUNHa, auditor de controle 
externo, matrícula nº 0101047, 30 (trinta) dias de licença prêmio, refe-
rente ao triênio de 03-11-2011/2014, nos termos do artigo 98 da lei nº 
5.810/94, no período de 11-01 a 09-02-2021.
dê-se ciência.
secretaria de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 03 de dezembro de 2020.

Protocolo: 813165



diário oficial Nº 35.007   115Terça-feira, 14 DE JUNHO DE 2022

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, HoMoloGa os procedimentos e o resultado do Pregão eletrô-
nico nº 06/2022, tendo como objeto contratação de empresa especializada 
em serviços de manutenção corretiva, por intervenção, de acordo com as 
necessidades em equipamentos de informática, com reposição de peças 
e componentes, pelo período de 12 meses, visando a disponibilidade dos 
recursos e serviços de tic (tecnologia da informação e comunicação) no 
âmbito do tribunal de contas do estado do Pará (tce-Pa), tendo como 
vencedora, a empresa tc coMercio de servicos e tecNoloGia ei-
reli-ePP, inscrita no cNPJ sob o nº 07.679.989/0001-50, no valor de r$ 
33.000,00 (trinta e três mil reais), para efeitos legais.
Belém, 13 de junho de 2022.
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente

Protocolo: 813510

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 38.701, de 09 de JUNHo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, coNsideraNdo a solicitação da seceX, protocolizada sob o 
Processo nº tc/000684/2021,
r e s o l v e:
coNceder suprimento de fundos ao servidor JosÉ Walter raBelo dias 
filHo, matrícula nº 0101457, para ocorrer ao pagamento das despesas 
abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
valor do suprimento: r$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Naturezas das despesas:
Material de consumo (339030): r$ 2.000,00;
serviços de terceiros Pessoa Jurídica (339039): r$ 2.000,00.
Programa de trabalho: 01032145585770000- aperfeiçoamento de Meca-
nismo de fiscalização.
Período de aplicação: 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de re-
cebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do
Pará, em 10 de junho de 2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 813241
Portaria Nº 38.645, de 13 de JUNHo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atri-
buições, coNsideraNdo o Memorando nº 213/2022 – ceM protocolizado 
sob o expediente nº010214/2022,
r e s o l v e:
coNceder suprimento de fundos à servidora eliNe de soUZa riBeiro, 
auditor de controle externo, matrícula nº 0101580, para ocorrer ao paga-
mento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
valor do suprimento: r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de trabalho: 01032112262670000- operacionalização das ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do
Pará, em 13 de junho de 2022.

Protocolo: 813278
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 38.697, de 09 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 expediente protocolizado sob o nº 
009775/2022,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor JoÃo victor rodriGUes saNtos, auxiliar téc-
nico de controle externo - administrativo, matrícula nº 0101727, 08 (oito) 
dias de licença casamento, nos termos do artigo 72, inciso ii, da lei nº 
5.810/1994, no período de 21 a 28/05/2022.
dê-se ciência.
secretaria de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 09 de junho de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 813347

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 94/2022
  de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, ferNaNdo de castro ri-
Beiro, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do tribu-
nal de contas do estado do Pará, comunico o senhor edivaldo dos saNtos 
GUiMarÃes (cPf ***.115.912-**), Presidente à época, para que, no prazo de 
quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos 
autos do Processo n° 515258/2013, que trata da tomada de contas instaura-
da no iNstitUto Para forMacao Politica, siNdical, aMBieNtal e Pro-
fissioNal da aMaZoNia, referente ao convênio fcPtN Nº 038/2009, o qual 
poderá ser consultado mediante acesso ao “Portal do JUrisdicioNado” do 
tce-Pa, no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, eXclUsivaMeNte, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUrisdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JosÉ tUffi saliM JUNior
secretário-Geral
citaÇÃo doe - Nº 43/2022
 de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, ferNaNdo de castro 
riBeiro, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento inter-
no do tribunal de contas do estado do Pará, cito através do presente, o 
iNstitUto Para forMacao Politica, siNdical, aMBieNtal e Profis-
sioNal da aMaZoNia (cNPJ: 05.251.388/0001-17), na pessoa de seu 
representante legal, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta 
publicação, apresente defesa nos autos do Processo n°. tc/515258/2013, 
que trata da tomada de contas instaurada nesse instituto, referente ao 
convênio fcPtN Nº 038/2009, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “Portal do JUrisdicioNado” do tce-Pa, no endereço eletrô-
nico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, eX-
clUsivaMeNte, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUrisdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JosÉ tUffi saliM JUNior
secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe Nº 95/2022
  de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, ferNaNdo de castro 
riBeiro, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
tribunal de contas do estado do Pará, comunico o senhor JoÃo MartiNs 
Pereira (cPf: ***.995.852-**), 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/515713/2013, que trata da tomada de contas 
instaurada na associaÇÃo coMUNitária de aÇÃo faMiliar sÃo loU-
reNÇo, referente ao convênio fcPtN Nº 039/2011, o qual poderá ser con-
sultado 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 44/2022
 de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, ferNaNdo de castro ri-
Beiro, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do tri-
bunal de contas do estado do Pará, cito através do presente, a associaÇÃo 
coMUNitária de aÇÃo faMiliar sÃo loUreNÇo (cNPJ: 09.328.439/0001-
12), na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de quinze (15) 
dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos do Processo n°. 
tc/515713/2013, que trata da tomada de contas instaurada nessa associa-
ção, referente ao convênio fcPtN Nº 039/2011, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “Portal do JUrisdicioNado” do tce-Pa, no endereço 
eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br
informo, por oportuno, que a resposta a esta 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
resoLUÇÃo Nº 19.405
(Processo nº tc/009361/2022)
cessão de servidor efetivo à assembleia legislativa do estado do Pará, sem 
ônus para o tribunal de contas do estado do Pará.
o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais,
considerando a solicitação de cessão de servidor efetivo, formalizada pela 
assembleia legislativa do estado do Pará, por intermédio do ofício nº 
163/2022-GP/dGP-al, de 17 de maio de 2022;
considerando o Parecer Jurídico nº 315/2022 da Procuradoria deste tribu-
nal e a informação nº 453/2022 - cGd;
considerando o disposto no art. 31 da lei estadual nº 5.810/1994, bem 
como os termos do art. 12, ii, “c”, do regimento interno do tribunal de 
contas do estado do Pará;
considerando o teor da resolução nº 16.988, de 18 de janeiro de 2005;
considerando exposição da Presidência constante da ata nº 5.826, desta data.
resolve, unanimemente:
art. 1º fica à disposição da assembleia legislativa do estado do Pará, sem 
ônus para esta corte, pelo período de 1º de junho de 2022 a 31 de maio de 
2024, o servidor efetivo NilseN castelo de vascoNcelos, matrícula nº. 
0100483, agente auxiliar de serviços Gerais tce-co-301, classe c, Nível 04.
art. 2º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro emílio Martins”, em sessão ordinária de 9 de junho 
de 2022.

Protocolo: 813319
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MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 042/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
resolve:
art. 1º designar a servidora lívia ribeiro da fonseca, matrícula nº 200258 
e, no seu impedimento, servidora lúcia Helena lima costa, matrícula nº 
200125, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 12/2022-MPc/
PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Estado e a empresa 
souza e fonseca, construções e comércio ltda, cNPJ nº 37.251.510/0001-
41, tendo como objeto a aquisição de Gêneros alimentícios - café em Pó, 
Leite em Pó, Açúcar Refinado e Adoçante Líquido.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, providencian-
do, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as ao processo;
v – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
vii- sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 09 de junho de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-Geral de coNtas

Protocolo: 813284
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 03/2022
o Pregoeiro do Ministério Público de contas do estado, sr. akyson ferreira 
da silva, comunica a suspensão do Pregão eletrônico nº 03/2022 - MPc/
Pa, Processo nº 2022/405629, previsto para abertura da sessão no dia 
15/06/2022 às 09:00 horas, cujo objeto é a aQUisiÇÃo de serviÇo de 
liceNciaMeNto de direitos PerMaNeNtes de Uso de oUtros sof-
tWares / ProGraMas de coMPUtador, adoBe acroBat Pro dc – 
subscrição de licença pelo período de 36 (trinta e seis) meses necessários 
para a melhor execução das atividades do Ministério Público de contas 
do Estado, por necessidade de retificação do instrumento convocatório e 
termo de referência, após acolhimento do pedido de impugnação de edital 
realizado pela empresa GoldeNHard coMÉrcio de coMPoNeNtes de 
iNforMática eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 
sob o nº 00.277.766/0001-18 e esclarecendo que a nova data para repu-
blicação será informada pelos meios de publicidade previsto na legislação.
  Belém, 13 de junho de 2021.
akyson ferreira da silva
Pregoeiro - MPc/Pa
Matrícula 200109

Protocolo: 813494

.

FÉrias
.

Portaria N° 274/2022/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 silvane de fátima 
silva Baltazar, datado de 06/06/2022 (Protocolo Pae nº 2022/708772) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º conceder à servidora silvaNe de fátiMa silva BaltaZar, 
ocupante de cargo efetivo assistente Ministerial de controle externo, 
matrícula nº 200105, 12 (doze) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
30/06/2021 a 29/06/2022, para o período de 18/07 a 29/07/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 813408
Portaria N° 272/2022/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 ana rosa Bassalo 
crispino, datado de 07/06/2022 (Protocolo Pae nº 2022/713192) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º conceder à servidora aNa rosa Bassalo crisPiNo, ocupante de 
cargo efetivo assessor técnico, matrícula nº 999321, 15 (quinze) dias das 
férias relativas ao período aquisitivo de 21/09/2020 a 20/09/2021, para o 
período de 27/06 a 11/07/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 813402
Portaria N° 275/2022/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 cedida GioYa KariNa 
catete Brasil, datado de 09/06/2022 (Protocolo Pae nº 2022/729508), e 
os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
resolve:
art. 1º conceder à servidora cedida GioYa KariNa catete Brasil, 
auxiliar de administração, matrícula nº 200194, 20 (vinte) dias das 
férias relativas ao período aquisitivo 29/09/2019 a 28/09/2020, sendo 15 
(quinze) dias para o período de 18/07 a 01/08/2022, e 05 (cinco) dias para 
29/08 a 02/09/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 813523
Portaria N° 276/2022/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 sônia do socorro 
santos, datado de 01/06/2022 (Protocolo Pae nº 2022/684003) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º conceder à servidora sÔNia do socorro saNtos, ocupante 
de cargo efetivo de agente operador de veículos, matrícula nº 200115, 
05 (cinco) dias das férias relativas ao período aquisitivo 30/06/2020 a 
29/05/2021, para o período de 25/07 a 29/07/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 813573
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 273/2022/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 alteração de férias da servidora carolina 
Martins victer, datado de 03/06/2022 (Protocolo Pae nº 2022/698152) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º alterar, de 18/07 a 05/08/2022 (19 dias) para 11 a 29/07/2022 
(19 dias), o gozo de férias da servidora caroliNa MartiNs victer, 
matrícula nº 200135, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial 
– especialidade: tecnologia da informação, exercendo o cargo em 
comissão de chefe de Gabinete, relativo ao período aquisitivo 17/03/2020 
a 16/03/2021, concedido pela Portaria nº 125/2022/MPc/Pa, de 
04/04/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 813405
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.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 271/2022/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 licença-paternidade do servidor 
daniel fernandes da silva leitão, (Protocolo Pae nº 2022/730264), 
consubstanciado na apresentação da certidão de nascimento de seu filho 
José tótola força leitãoo;
resolve:
art. 1º conceder ao servidor daniel fernandes da silva leitão, ocupante 
do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 
200230, licença-paternidade de 20 (vinte) dias consecutivos, a contar de 
04/06/2022, com fulcro no art. 77, inciso iv, c/c art. 91, ambos da lei 
estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa).
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 04/06/2022.
Belém/Pa, 13 de junho de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 813400

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa de Licitação: 028/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa altaNet servi-
Ços de telecoMUNicaÇÕes ltda (cNPJ nº 12.523.391/0004-50).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para atender às necessi-
dades da Promotoria de Justiça de altamira.
valor total: r$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais e oi-
tenta centavos).
fundamento legal: art. 24, ii c/c art. 26, caput, 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 – recursos ordinários.
ordenadora responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Jr, Procurador-
Geral de Justiça.

Protocolo: 813313
Núm. da dispensa de Licitação: 025/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa MHs fUrtado 
Provedores eireli (cNPJ nº 18.174.153/0001-10).
objeto: serviço de telecomunicações, de acesso à internet para o atendi-
mento das necessidades da Promotoria de Justiça de Mocajuba.
valor total: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
fundamento legal: art. 24, ii da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 06/06/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
elemento de despesa: 339040.
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
ordenadora responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Jr, Procurador-
Geral de Justiça.

Protocolo: 813162

.

.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de 
maio de 2022
Portaria Nº 2013/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117960/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: eder GoMes de soUZa
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.1311
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: Marabá - Pa
destiNo(s): tucuruí/Pa, Breu Branco/Pa
PerÍodo(s): 27/04/2022 - 29/04/2022
QUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os servidores carlos alves da silva e José alves reis até os municípios de 
tucuruí e Breu Branco/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar BecHara Nader Mattar JUNior
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 27 de abril de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos

Portaria Nº 2345/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121074/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: ioNe Missae da silva NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MatrÍcUla: 999.1534
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: castanhal - Pa
destiNo(s): santa Bárbara do Pará/Pa
PerÍodo(s): 14/05/2022 - 14/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2346/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120888/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: fraNcisca sUeNia ferNaNdes de sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de salinópolis
MatrÍcUla: 999.1330
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: salinópolis - Pa
destiNo(s): Bragança/Pa
PerÍodo(s): 17/05/2022 - 19/05/2022
QUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: tribunal do Júri - Participar de sessão do tribunal do Juri na 
comarca de Bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2347/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120687/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Patricia carvalHo Medrado assMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
MatrÍcUla: 999.2356
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: Breves - Pa
destiNo(s): Belém/Pa, Parauapebas/Pa, canaã dos carajás/Pa
PerÍodo(s): 21/05/2022 - 28/05/2022
QUaNtidade de diárias: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidade: Mutirão - realizar mutirão na PJ de canaã dos carajás/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2348/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121099/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: BrUNo BecKeMBaUer saNcHes daMasceNo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Moju
MatrÍcUla: 999.1462
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: Moju - Pa
destiNo(s): Mocajuba/Pa PerÍodo(s): 15/05/2022 - 18/05/2022
QUaNtidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidade: acumulação
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
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Portaria Nº 2349/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121130/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: fraNcisca sUeNia ferNaNdes de sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de salinópolis
MatrÍcUla: 999.1330
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: salinópolis - Pa
destiNo(s): Primavera/Pa
PerÍodo(s): 03/05/2022 - 03/05/2022, 09/05/2022 - 10/05/2022, 
16/05/2022 - 16/05/2022, 23/05/2022 - 26/05/2022
QUaNtidade de diárias: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidade: acumulação
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2350/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121133/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: iNGrid davielles costa do NasciMeNto
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGeNto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3097
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): Paragominas/Pa
PerÍodo(s): 16/05/2022 - 18/05/2022
QUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2351/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121139/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: odelio diviNo Garcia JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de ourilândia do Norte
MatrÍcUla: 999.2841
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: ourilândia do Norte - Pa
destiNo(s): são félix do Xingu/Pa
PerÍodo(s): 12/05/2022 - 13/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: acumulação
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2352/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120308/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Josivaldo NUNes PiNHeiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGeNto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 333.168
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: Marabá - Pa
destiNo(s): itupiranga/Pa
PerÍodo(s): 18/05/2022 - 18/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra

diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2353/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120309/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Josivaldo NUNes PiNHeiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGeNto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 333.168
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: Marabá - Pa
destiNo(s): dom eliseu/Pa
PerÍodo(s): 25/05/2022 - 26/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2354/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121024/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: laYNa claUdia caMara loUreiro PacHeco
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (soldado) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3459
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): itupiranga/Pa
PerÍodo(s): 11/05/2022 - 13/05/2022
QUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de Missão
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2355/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121096/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: GilBerto aMaral coUtiNHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3461
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): itupiranga/Pa
PerÍodo(s): 11/05/2022 - 13/05/2022
QUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de Missão
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2356/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121156/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: dieGo GoNÇalves de loUreiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGeNto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3328
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: ananindeua - Pa
destiNo(s): igarapé-Miri/Pa
PerÍodo(s): 06/05/2022 - 06/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
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Portaria Nº 2357/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118101/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Jose adelsoN PiMeNtel PaNtoJa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGeNto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3390
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: santarém - Pa
destiNo(s): oriximiná/Pa, Óbidos/Pa
PerÍodo(s): 26/04/2022 - 02/05/2022
QUaNtidade de diárias: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2358/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120044/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: HereNa Neves MaUes correa de Melo
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de santarém
MatrÍcUla: 999.1724
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: santarém - Pa
destiNo(s): Belém/Pa
PerÍodo(s): 04/05/2022 - 04/05/2022; 06/05/2022 - 06/05/2022; 
12/05/2022 - 12/05/2022
QUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2359/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121309/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: HereNa Neves MaUes correa de Melo
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de santarém
MatrÍcUla: 999.1724
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: santarém - Pa
destiNo(s): Belém/Pa, abaetetuba/Pa
PerÍodo(s): 11/05/2022 - 13/05/2022
QUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2360/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120918/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: rafael soriaNo dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3322
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): castanhal/Pa, Mosqueiro/Pa, Barcarena/Pa, acará/Pa, con-
córdia do Pará/Pa
PerÍodo(s): 16/05/2022 - 20/05/2022
QUaNtidade de diárias: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos

Portaria Nº 2361/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118968/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: eliaNe cristiNa PiNto Moreira
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de Marituba
MatrÍcUla: 999.1328
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: Marituba - Pa
destiNo(s): Belém/Pa, são Paulo/sP
PerÍodo(s): 27/05/2022 - 02/06/2022
QUaNtidade de diárias: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidade: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
dos eventos “17º congresso internacional de direito ambiental” e “27º 
congresso Brasileiro de direito ambiental” a serem realizados, respectiva-
mente, nos dias 30 de maio de 2022 a 02 de junho de 2022 e 28 de maio 
de 2022, ambos em são Paulo/sP.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2362/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120822/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: loreNa de alBUQUerQUe raNGel Moreira crUZ
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de rondon do Pará
MatrÍcUla: 999.2324
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: rondon do Pará - Pa destiNo(s): Marabá/Pa
PerÍodo(s): 15/05/2022 - 18/05/2022
QUaNtidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidade: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
da “Oficina Pré-correição – Projeto: Dinamizando a Orientação Funcional”, 
a ser realizado no período de 16 a 17 de maio de 2022, em Marabá/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2363/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120881/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: PaUla caroliNe NUNes MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MatrÍcUla: 999.2330
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: Paragominas - Pa
destiNo(s): Belém/Pa, Breves/Pa
PerÍodo(s): 25/06/2022 - 30/06/2022
QUaNtidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidade: acumulação
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2364/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120711/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: HeleNa Maria oliveira MUNiZ GoMes
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de tutela das fundações Priva-
das, associações de interesse social, falência e recuperação Judicial e 
extrajudicial de Belém
MatrÍcUla: 999.392
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): Marabá/Pa
PerÍodo(s): 16/05/2022 - 18/05/2022
QUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, como expositora, no Projeto dinamizando a orientação funcional, a 
ocorrer no dia 17/05/2022 em Marabá/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
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 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2365/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120882/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: osvaldo Jose rodriGUes Neves
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.2755
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): concórdia do Pará/Pa
PerÍodo(s): 25/04/2022 - 29/04/2022, 03/05/2022 - 05/05/2022
QUaNtidade de diárias: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2366/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121068/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Mario lUciaNo de Barros fiMa
carGo/fUNÇÃo: assessor da correGedoria-Geral - MP.cP-
cP-102.05
MatrÍcUla: 999.2855
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): Marabá/Pa
PerÍodo(s): 22/05/2022 - 26/05/2022
QUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral na 
realização de correição ordinária na região administrativa sudeste i (Ma-
rabá, itupiranga, Jacundá, rondon do Pará, são domingos do araguaia, são 
Geraldo do araguaia e são João do araguaia), no período de 22 a 26/05/2022
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2367/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121125/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: soraia MarriBa soares KNeZ
carGo/fUNÇÃo: assessor esPecialiZ aPoio tec-oPer JUd e eXtraJUd
MatrÍcUla: 999.2864
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): acará/Pa, concórdia do Pará/Pa, altamira/Pa, Brasil Novo/Pa
PerÍodo(s): 17/05/2022 - 21/05/2022, 23/05/2022 - 27/05/2022
QUaNtidade de diárias: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2397/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120867/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: WilsoN de oliveira
carGo/fUNÇÃo: assessor esPecialiZado de aPoio tecNico-oPe-
racioNal JUdicial e eXtraJUdicial
MatrÍcUla: 999.2055
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): Bujaru/Pa, canaã dos carajás/Pa, altamira/Pa
PerÍodo(s): 13/05/2022 - 13/05/2022, 17/05/2022 - 21/05/2022, 
23/05/2022 - 27/05/2022
QUaNtidade de diárias: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações - realizar vistoria e elabo-
ração de análise técnica referente aos danos ambientais provocados por 
barramento de drenagem.

ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2398/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121141/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: faBricio JorGe rosa de vascoNcelos
carGo/fUNÇÃo: assessor da correGedoria-Geral do MiNisterio PUBlico
MatrÍcUla: 999.1592
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): vigia/Pa
PerÍodo(s): 10/05/2022 - 10/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligencias na-
quele município.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2399/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121484/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: aMaNda lUciaNa sales loBato araUJo
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de capanema
MatrÍcUla: 999.1536
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: capanema - Pa
destiNo(s): Bragança/Pa
PerÍodo(s): 11/05/2022 - 11/05/2022, 13/05/2022 - 13/05/2022, 
16/05/2022 - 16/05/2022, 18/05/2022 - 18/05/2022, 23/05/2022 - 
23/05/2022, 25/05/2022 - 25/05/2022, 31/05/2022 - 31/05/2022, 
02/06/2022 - 02/06/2022
QUaNtidade de diárias: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidade: acumulação
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2400/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120869/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: GilBerto teles da costa foNseca
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-ii
MatrÍcUla: 999.1354
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): castanhal/Pa
PerÍodo(s): 30/04/2022 - 30/04/2022
QUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
palestrante e convidados para participarem do “dia internacional da sín-
drome de down”, no município de castanhal/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2401/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120647/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: GelsoN dos saNtos feio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar de servicos de MaNUteNcao - aos-B-ii
MatrÍcUla: 999.1488
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: abaetetuba - Pa
destiNo(s): tailândia/Pa
PerÍodo(s): 12/05/2022 - 13/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços nas li-
nhas e ramais telefônicos da PJ tailândia/Pa
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ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2402/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120567/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: faBio MiraNda dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: tecNico eM iNforMatica - aai-a-ii
MatrÍcUla: 999.2712
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: abaetetuba - Pa
destiNo(s): tailândia/Pa
PerÍodo(s): 12/05/2022 - 13/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação de 
equipamentos de informática na PJ de tailândia/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2403/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120100/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: deise Maria aNdrade viaNa liNdolfo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar de adMiNistracao - aUd-B-iii
MatrÍcUla: 999.1138
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: castanhal - Pa
destiNo(s): Maracanã/Pa
PerÍodo(s): 04/05/2022 - 04/05/2022, 06/05/2022 - 06/05/2022, 
10/05/2022 - 10/05/2022, 13/05/2022 - 13/05/2022, 18/05/2022 - 
19/05/2022, 24/05/2022 - 24/05/2022, 26/05/2022 - 26/05/2022, 
30/05/2022 - 31/05/2022
QUaNtidade de diárias: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidade: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Maracanã/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2404/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119207/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: claUdio Yves da silva cordeiro
carGo/fUNÇÃo: assessor de ProMotoria de JUstiÇa de PriMeira eNtr
MatrÍcUla: 999.2915
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: acará - Pa
destiNo(s): igarapé-Miri/Pa
PerÍodo(s): 09/05/2022 - 13/05/2022
QUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: acompanhamento de membro - acompanhar a PJ louise re-
jane de araújo silva severino na realização de mutirão que acontecerá na 
PJ de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2405/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119970/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: lUciaNo Beltrao da silva faria
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3464
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGeM: Belém - Pa

destiNo(s): tailândia/Pa, tucuruí/Pa, altamira/Pa, Uruará/Pa, rurópolis/
Pa, santarém/Pa, Monte alegre/Pa
PerÍodo(s): 09/05/2022 - 18/05/2022
QUaNtidade de diárias: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2406/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121213/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: ericK ricardo de soUZa ferNaNdes
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de são Geraldo do araguaia
MatrÍcUla: 999.2365
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: são Geraldo do araguaia - Pa
destiNo(s): Marabá/Pa
PerÍodo(s): 15/05/2022 - 18/05/2022
QUaNtidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidade: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
da “Oficina Pré-correição – Projeto: Dinamizando a Orientação Funcional”, 
a ser realizado no período de 16 a 17 de maio de 2022, em Marabá/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2407/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119982/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: faBricio cavalcaNte ferreira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGeNto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3442
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): tailândia/Pa, tucuruí/Pa, altamira/Pa, Uruará/Pa, rurópolis/
Pa, santarém/Pa, Monte alegre/Pa
PerÍodo(s): 09/05/2022 - 18/05/2022
QUaNtidade de diárias: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2408/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120797/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Jose GUilHerMe da rocHa loBato
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-a-v
MatrÍcUla: 999.559
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): colares/Pa
PerÍodo(s): 26/05/2022 - 27/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor roberto carlos soares figueiredo até o município de colares/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2409/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121135/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: BriaNNe silva Brito
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar de adMiNistracao - aUd-a-iv
MatrÍcUla: 999.2147
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGeM: são Geraldo do araguaia - Pa
destiNo(s): Marabá/Pa
PerÍodo(s): 15/05/2022 - 18/05/2022
QUaNtidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidade: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
de Oficina referente ao “Projeto: Dinamizando a Orientação Funcional” a 
ser realizada nos dias 16 e 17 de maio de 2022, em Marabá/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2410/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121494/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: aNGela Maria Balieiro QUeiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MatrÍcUla: 999.452
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): Marabá/Pa
PerÍodo(s): 01/06/2022 - 02/06/2022
QUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2411/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121129/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: roBerto Xavier de soUZa ferreira
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-ii
MatrÍcUla: 999.1466
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): Maracanã/Pa
PerÍodo(s): 25/05/2022 - 27/05/2022
QUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora ana Maria Helfer até o município de Maracanã/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMeNtel, eM eXercicio
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2426/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121423/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: oZilea soUZa costa
carGo/fUNÇÃo: tecNico - PsicoloGo - atc-B-iv
MatrÍcUla: 999.884
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: Marabá - Pa
destiNo(s): são domingos do araguaia/Pa, itupiranga/Pa
PerÍodo(s): 16/05/2022 - 16/05/2022, 19/05/2022 - 19/05/2022, 
30/05/2022 - 30/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: acompanhamento de membro - acompanhar PJ em visita de ins-
peção em abrigos dos municípios de são domingos do araguaia e itupiranga/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar BecHara Nader Mattar JUNior
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 13 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2427/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120700/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: flavio olaNda GoMes
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGeNto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 333.370
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 

n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: Marabá - Pa
destiNo(s): são João do araguaia/Pa
PerÍodo(s): 04/05/2022 - 04/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cesar BecHara Nader Mattar JUNior
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 13 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2428/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121370/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: raiMUNdo caMPos silva Neto
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGeNto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 333.394
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: santarém - Pa
destiNo(s): Jacareacanga/Pa
PerÍodo(s): 21/05/2022 - 24/05/2022
QUaNtidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cesar BecHara Nader Mattar JUNior
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 13 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2429/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120438/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: filoMeNa Maria Pereira
carGo/fUNÇÃo: tecNico - assisteNte social - atc-B-iv
MatrÍcUla: 999.992
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: santarém - Pa
destiNo(s): itaituba/Pa
PerÍodo(s): 23/05/2022 - 26/05/2022
QUaNtidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cesar BecHara Nader Mattar JUNior
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 13 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2430/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121127/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: evaNdro Jose Peres Pereira
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-ii
MatrÍcUla: 999.1644
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): Bujaru/Pa
PerÍodo(s): 05/05/2022 - 05/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maylor costa ledo até o município de Bujaru/Pa.
ordenador(a) da despesa: cesar BecHara Nader Mattar JUNior
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 13 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2431/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121241/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: aNiZe elaiNe da silva MacHado
carGo/fUNÇÃo: assessor da subprocuradoria-Geral de Justiça, área Ju-
rídico-institucional
MatrÍcUla: 999.1250
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom eliseu/Pa, tomé-açu/Pa
PerÍodo(s): 16/05/2022 - 18/05/2022
QUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
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fiNalidade: reunião de trabalho - Participar, como representante da asses-
soria da SUBJI, da visita à RA Nordeste III em missão oficial junto com a PGJ.
ordenador(a) da despesa: cesar BecHara Nader Mattar JUNior
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 13 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2432/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121236/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: ricardo Pereira valUar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGeNto BM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.2251
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): Maracanã/Pa
PerÍodo(s): 03/05/2022 - 07/05/2022
QUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a 
manutenção do alarme do prédio da PJ de Maracanã/Pa
ordenador(a) da despesa: cesar BecHara Nader Mattar JUNior
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 13 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2433/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121262/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: rafael alves coelHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.2469
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): são félix do Xingu/Pa
PerÍodo(s): 12/05/2022 - 13/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cesar BecHara Nader Mattar JUNior
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 13 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2434/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121293/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: elYlsoN Pedroso QUiNtiNo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGeNto BM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.2159
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): capanema/Pa
PerÍodo(s): 23/04/2022 - 24/04/2022
QUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
serviços de prevenção e guarda da PJ de capanema, nos dias de plantão 
ministerial de 23 e 24/04
ordenador(a) da despesa: cesar BecHara Nader Mattar JUNior
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 13 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2435/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120901/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: tadeU PaUlo NasciMeNto de alMeida
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (soldado) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3166
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGeM: Belém - Pa
destiNo(s): tucuruí/Pa
PerÍodo(s): 03/05/2022 - 04/05/2022
QUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
ordem de Missão

ordenador(a) da despesa: cesar BecHara Nader Mattar JUNior
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 13 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
Portaria Nº 2436/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121341/2022 conforme abaixo relacionado:
NoMe: MaUro GUilHerMe Messias dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Parauapebas
MatrÍcUla: 999.2339
fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGeM: Parauapebas - Pa
destiNo(s): Marabá/Pa
PerÍodo(s): 15/05/2022 - 18/05/2022
QUaNtidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidade: conferencia/exposição - Participar, como expositor, no 
“Projeto dinamizando a orientação funcional”, a ocorrer nos dias 16 e 
17/05/2022 em Marabá/Pa
ordenador(a) da despesa: cesar BecHara Nader Mattar JUNior
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos .  
 BelÉM/Pa , 13 de maio de 2022.
ricardo de araUJo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos

Protocolo: 813112
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de Portaria Nº 004/2022-MP/1ªPJsFX
a 1ª ProMotoria de JUstiÇa de sÃo fÉliX do XiNGU torna público a 
Portaria n. 004/2022-MP/1ªPJsfX que instaura o inquérito civil siMP n. 
001309-147/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de são félix do Xingu, sito na trav. estevam tavares da silveira, n°. 86, 
Bairro triunfo, são félix do Xingu/Pa.
data da instauração: 02/06/2022.
objeto: conversão de Procedimento Preparatório em inquérito civil, para 
investigar se o procedimento administrativo ambiental da obra de con-
trução do centro recuperação regional de são félix do xingi atende aos 
ditames de legislação ambiental.
Polo Passivo: secretaria de adMiNistraÇÃo PeNiteNciária.
Promotor de Justiça: odÉlio diviNo Garcia JÚNior.

Protocolo: 813318
ato Nº 001/2022 – 2ªPJsMG
desaProVaÇÃo de coNtas
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 002386-110/2014
a 2ª ProMotoria de JUstiÇa de sÃo MiGUel do GUaMá, no uso de suas 
atribuições legais e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 
da constituição federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, pará-
grafo segundo c/c art. 4º, todos do ProviMeNto coNJUNto Nº 001/2017-
MP/PGJ/cGMP, por este ato, resolve desaProvar as contas da entidade 
denominada associaÇÃo dos Moradores do Bairro do PerPÉtUo so-
corro, cNPJ nº 34.689.091/0001-36, referentes ao ano-calendário 2013.
e, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
são Miguel do Guamá – Pa, 07 de Junho de 2022.
PaUlo sÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
Promotor de Justiça de titular da 2ª PJ de são Miguel do Guamá

Protocolo: 813327
eXtrato da Portaria Nº 005/2022/MP-4PJr
ProcediMeNto adMiNistrativo
o MiNistÉrio PÚBlico do estado do Pará, neste ato representado 
pela Promotora de Justiça da 5ª região agrária - sede redenção, resolve 
instaurar o presente Procedimento administrativo que objetiva “acompa-
nhar a promoção e qualidade da educação nas escolas rurais do município 
de Xinguara”. o mencionado procedimento se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de redenção, situada na av. Manoel vicente Pereira, 
s/nº, lotes 20/25 – Parque dos Buritis – ceP: 68.552-760 – redenção – Pa
leoNardo JorGe liMa caldas
Promotor de Justiça de Justiça titular de santana do araguaia
em exercício na 5ª região agrária – sede redenção

Protocolo: 813294
extrato da Portaria nº 011/2022-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil siMP 005829-031/2020
o titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. dieGo BelcHior fer-
reira saNtaNa, torna pública a instauração de inquérito civil siMP nº 
005829-031/2020, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
ceP: 68.040-050, santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
Portaria nº 011/2022-MP/9ºPJ/stM
investigados: Paulinho Produções e execuções Musicais ltda, celsa Maria 
Gomes Brito silva e adriany arruda de oliveira.
assunto: “apurar possíveis danos ao patrimônio público do Município de 
santarém, consistente na contratação da empresa PaUliNHo ProdUÇÕes 
e eXecUÇÕes MUsicais ltda para montagem e locação de 3 (três) ten-
das Piramidais medindo 6m x 6m, cada, com lona anti-chamas/Piso em 
compensado naval 50m²/Material de actnorme 50m² pelo valor estimado 
em r$ 90.000,00, tendo em vista a suposta ocorrência de sobrepreço .”
dieGo BelcHior ferreira saNtaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 813303
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editaL de arQUiVaMeNto Nº. 020/2022-MPPa/9ºPJ/stM
a 9ª Promotoria de Justiça de santarém de direitos constitucionais e Pro-
bidade administrativa, 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, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem por meio 
deste edital, cientificar o interessado “ANÔNIMO” e a todos quantos pos-
sam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso 
ao conselho superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, 
acerca do arQUivaMeNto da Notícia de fato siMP nº 008929-031/2021.
santarém-Pa, 07 de junho de 2022.
dieGo BelcHior ferreira saNtaNa
titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de santarém

Protocolo: 813342
eXtrato de Portaria Nº 003/2022-MP/1ªPJsFX
a 1ª ProMotoria de JUstiÇa de sÃo fÉliX do XiNGU torna público 
a Portaria n. 003/2022-MP/1ªPJsfX que instaura o Procedimento 
administrativo siMP n. 001753-147/2021, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de são félix do Xingu, sito na trav. estevam tavares 
da silveira, n°. 86, Bairro triunfo, são félix do Xingu/Pa.
data da instauração: 02/06/2022.
Objeto: Procedimento Administrativo com fim de promover a coleta de informações, 
depoimentos, certidões, perícias e demais diligências, no sentido de acompanhar e 
fiscalizar o Plano de Contingenciamento Municipal nos casos de desastres decorren-
tes do rompimento de barragens no Município de são félix do Xingu.
Polo Passivo: a coletividade
Promotor de Justiça: odÉlio diviNo Garcia JÚNior.

Protocolo: 813349
extrato da Portaria n° 002/2022-MP/PJiPiX-recomendação
a Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará, torna pública a recomendação 
002/2022 que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de ipi-
xuna do Pará, sito à av. Juscelino Kubistchek, n° 86, Bairro centro, ceP: 
68.637-000, ipixuna do Pará/Pa, fone/fax: (91) 3811-2629.
recomendação n° 002/2022-MP/PJiPi
investigado (s): artemes silva de oliveira/Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará
objeto: “eventual prática de nepotismo no âmbito da administração Pú-
blica Municipal de ipixuna do Pará, na contratação temporária da senhora 
lucileide silva de oliveira, irmã do Prefeito atual de ipixuna do Pará, e na 
nomeação para o cargo comissionado da senhora layla vanessa Machado 
Marques, noiva do secretário Municipal de turismo, esporte, cultura e la-
zer, alexandre Pontes da silva”.
Paula caroline Nunes Machado – Promotora de Justiça

Protocolo: 813366
extrato da Portaria n° 004/2022-MP/PJiPiX-recomendação
a Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará, torna pública a recomendação 
004/2022 que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de ipi-
xuna do Pará, sito à av. Juscelino Kubistchek, n° 86, Bairro centro, ceP: 
68.637-000, ipixuna do Pará/Pa, fone/fax: (91) 3811-2629.
recomendação n° 004/2022-MP/PJiPi
investigado (s): artemes silva de oliveira/Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará
objeto: “eventual prática de nepotismo no âmbito da administração Públi-
ca Municipal de ipixuna do Pará.”.
Paula caroline Nunes Machado – Promotora de Justiça

Protocolo: 813397
extrato da Portaria n° 034/2022-MP/PJiPiX
a Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará, com fundamento no art. 54 
vi e § 3° da lei complementar n° 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de ipixuna do Pará, sito à av. Juscelino Kubistchek, n° 86, Bairro 
centro, ceP: 68.637-000, ipixuna do Pará/Pa, fone/fax: (91) 3811-2629.
Portaria n° 034/2022-MP/PJiPi
investigado (s): Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará.
objeto: “objetivo de acompanhar a implementação do Plano Municipal de 
atendimento socioeducativo no Município de ipixuna do Pará”.
Paula caroline Nunes Machado – Promotora de Justiça

Protocolo: 813406
extrato da Portaria n° 033/2022-MP/PJiPiX
a Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará, com fundamento no art. 54 
vi e § 3° da lei complementar n° 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de ipixuna do Pará, sito à av. Juscelino Kubistchek, n° 86, Bairro 
centro, ceP: 68.637-000, ipixuna do Pará/Pa, fone/fax: (91) 3811-2629.
Portaria n° 033/2022-MP/PJiPi
investigado (s): Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará.
objeto: “apurar eventual prática de nepotismo no âmbito da administração 
Pública Municipal de ipixuna do Pará, na contratação temporária da senho-
ra lucileide silva de oliveira, irmã do Prefeito atual de ipixuna do Pará, e 
na nomeação para o cargo comissionado da senhora layla vanessa Macha-
do Marques, noiva do secretário Municipal de turismo, esporte, cultura e 
lazer, alexandre Pontes da silva”.
Paula caroline Nunes Machado – Promotora de Justiça

Protocolo: 813403
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 12/2022-MP/PJsJP
simp: 000042-136/2022
a Promotora de Justiça, respondendo pela PJ de são João de Pirabas/Pa, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo, registrado no 
simp sob o nº 000042-136/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de são João de Pirabas, situada na tv. da Glória, 331, 

centro, cep:68.719-000- são João de Pirabas- Pará- fone:(91)3449-1106
Portaria nº 12/2022-MP/PJsJP (simp nº 000042-136/2022)
interessado(s): Ministério Público estadual
assunto: apurar a situação relacionada aos direitos individuais indispo-
níveis das crianças T.Y.O.S. e K.V.O.S., filhos de Jozilene Conceição dos 
santos e renam de oliveira Barros.
Gabriela rios Machado- Promotora de Justiça

Protocolo: 813433
aViso Nº 03/2022
a sUBProcUradora-Geral de JUstiÇa, área tÉcNico-adMiNistrati-
va, nos termos do item 1.9 do edital nº 1/Pss/MPPa e no uso de suas atribui-
ções legais, considerando o resultado final, publicado no Diário Oficial do Es-
tado (DOE) de 2/12/2021, que tornou público o resultado final do 1º Processo 
Seletivo Simplificado – PSS/MPPA para a contratação de Analistas Jurídicos, 
coNvoca o(a) candidato(a) relacionado(a) no anexo i deste aviso, para 
apresentar obrigatoriamente a documentação constante do anexo ii, deste 
aviso, no departamento de recursos Humanos, localizado no edifício-sede do 
Ministério Público do estado do Pará, na rua João diogo, nº 100 (em frente à 
Praça felipe Patroni), no dia 14/06/2022, no horário de 9h às 14h, sob pena 
de ser considerado(a) desistente, conforme o disposto no item 7.3 do edital 
nº 1 Processo seletivo siMPlificado – Pss – MPPa, de 14/10/2021.
Belém, 09 de junho de 2022.
UBiraGilda silva PiMeNtel
subprocuradora-Geral de Justiça, área técnico-administrativa
aNeXo i
carGo: aNaLista JUrÍdico - reGiÃo adM. BeLÉM i
ampla concorrência
2021019916145, KariNa MotoKi KoNdo, 14
aNeXo ii
Apenas os candidatos classificados e aprovados, relacionados no Anexo I des-
te aviso, deverão comparecer para a entrega dos documentos abaixo relacio-
nados no Ministério Público do estado do Pará (departamento de recursos 
Humanos), na rua João diogo, 100- cidade velha –Belém/Pa ceP: 66015-
165, ressaltando que demais documentos serão solicitados posteriormente.
documentos obrigatórios:
I – Documento de identificação válido;
ii - comprovante de inscrição no cadastro de Pessoas físicas - cPf;
iii - carteira de trabalho e Previdência social;
iv - título de eleitor;
v - certidão de Quitação eleitoral;
VI - Certificado Militar - somente para homens;
VII - Duas fotografias 3 x 4, fundo branco, recentes, sem data e sem perfurações;
viii - comprovante de residência;
iX – Número de inscrição no Pis, PaseP, Nis ou Nit com as devidas comprovações;
X - certidão de casamento ou união estável, conforme o caso;
Xi - certidão de nascimento ou carteira de identidade dos dependentes, 
se houver, acompanhada de formulário específico preenchido, conforme 
modelo disponibilizado pelo departamento de recursos Humanos;
XII - Certificado de escolaridade ou Diploma de curso superior, de acordo 
com a exigência do cargo a ser ocupado;
Xiii – certidão ou declaração negativa da Justiça federal, estadual, distri-
tal, do trabalho, Militar estadual e Militar da União e atestados de antece-
dentes das Polícias federal e estadual;
Xiv – curriculum vitae;

Protocolo: 813644
Portaria Nº 0393/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.e. de 15/01/2018,
r e s o l v e:
coNceder aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
aBraNo cHaGas da silva - Período: 06/06/2022 a 10/06/2022 - Gedoc 
nº 128422/2022
aleXaNdre aUGUsto ferraZ BeZerra - Período: 09/06/2022 a 
10/06/2022 - Gedoc nº 128545/2022
aleXaNdre da silva PacHeco - Período: 02/06/2022 a 03/06/2022 - 
Gedoc nº 127997/2022
aleXaNdre da silva PacHeco - Período: 06/06/2022 a 12/06/2022 - 
Gedoc nº 128000/2022
aNa cristiNa de Macedo alves - Período: 24/05/2022 a 06/06/2022 - 
Gedoc nº 128377/2022
aNa cristiNa de Macedo alves - Período: 07/06/2022 a 11/06/2022 - 
Gedoc nº 128379/2022
aNdre de oliveira soBriNHo - Período: 06/06/2022 a 20/06/2022 - 
Gedoc nº 128606/2022
aNdrea soUto de aZevedo - Período: 09/06/2022 - Gedoc nº 
128395/2022
aNdreia caldas dos saNtos - Período: 07/06/2022 - Gedoc nº 
128291/2022
aNGelica varela de liMa - Período: 23/05/2022 a 29/05/2022 - Gedoc 
nº 127419/2022
carlos alBerto da Mata veloso - Período: 07/06/2022 - Gedoc 
nº 128398/2022
carlos alBerto da Mata veloso - Período: 08/06/2022 a 10/06/2022 
- Gedoc nº 128399/2022
elitaNia costa GoNcalves - Período: 06/06/2022 a 08/06/2022 - Ge-
doc nº 128075/2022
elYdiaNe da costa MeMoria - Período: 02/06/2022 a 06/07/2022 - Ge-
doc nº 127754/2022
eUNice rosa filGUeira de Melo - Período: 27/05/2022 a 25/06/2022 - 
Gedoc nº 127906/2022
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eUridice de oliveira BraNdao - Período: 07/06/2022 - Gedoc nº 
128191/2022
eva de cassia do carMo GoMes - Período: 03/06/2022 - Gedoc nº 
127515/2022
evaNdro Jose Peres Pereira - Período: 08/06/2022 - Gedoc nº 
128164/2022
GilMara rodriGUes silva saNtos - Período: 08/06/2022 - Gedoc nº 
128562/2022
ilvaN de soUZa MariNHo - Período: 09/06/2022 a 10/06/2022 - Gedoc 
nº 128613/2022
JerffsoN leMos tortola - Período: 07/06/2022 a 08/06/2022 - Gedoc 
nº 128026/2022
Jessica cavalcaNte da silva - Período: 20/05/2022 - Gedoc nº 
127521/2022
JoelMa cordeiro varaNda cardoso - Período: 08/06/2022 - Gedoc 
nº  128514/2022
Jose Geraldo NasciMeNto velloso da silva - Período: 09/06/2022 a 
15/06/2022 - Gedoc nº 128615/2022
Jose Marco aNtoNio cardoso Mileo - Período: 09/06/2022 a 
10/06/2022 - Gedoc nº 128598/2022
Jose torres Brito cardoso - Período: 03/06/2022 a 09/06/2022 - Ge-
doc nº 127805/2022
KatHia de oliveira Harada - Período: 06/06/2022 - Gedoc nº 
128530/2022
KaZUMi sHiNoZaKi - Período: 09/06/2022 a 10/06/2022 - Gedoc 
nº 128683/2022
livia coUtiNHo GoMes  - Período: 07/06/2022 a 08/06/2022 - Gedoc 
nº  128557/2022
Marcio roBerto de soUZa daMasceNo - Período: 30/05/2022 a 
01/06/2022 - Gedoc nº 127859/2022
Marcio UBiraci do NasciMeNto dos saNtos - Período: 03/06/2022 - 
Gedoc nº 127495/2022
MarcUs viNiciUs silva cordeiro - Período: 02/06/2022 - Gedoc nº 
128151/2022
Maria celeste silva dos saNtos - Período: 02/06/2022 a 04/06/2022 
- Gedoc nº 127872/2022
Maria de JesUs BorGes da silva - Período: 06/06/2022 - Gedoc nº 
128177/2022
Maria dolores afoNso loBato da silva - Período: 09/06/2022 a 
10/06/2022 - Gedoc nº 128450/2022
NaZaretH siMoNes vieira dos saNtos - Período: 01/06/2022 a 
03/06/2022 - Gedoc nº 127595/2022
NiellY cristiNe de carvalHo roMeiro alMeida - Período: 06/06/2022 
a 15/06/2022 - Gedoc nº 127882/2022
Patricia GUedes do vale - Período: 02/06/2022 a 03/06/2022 - Gedoc 
nº 127451/2022
PaUla daNielle liMa da silva - Período: 09/06/2022 a 10/06/2022 - 
Gedoc nº 128749/2022
PaUla daNielle liMa da silva - Período: 06/06/2022 - Gedoc nº 
128251/2022
roMUlo crUZ da lUZ - Período: 06/06/2022 a 15/06/2022 - Gedoc nº 
128005/2022
rosileNe rodriGUes da silva - Período: 06/06/2022 a 08/06/2022 - 
Gedoc nº 128427/2022
saNdra socorro Moraes da costa - Período: 03/06/2022 - Gedoc 
nº 127664/2022
saNdro GeorGe PalHeta BarBosa - Período: 09/06/2022 a 10/06/2022 
- Gedoc nº 128571/2022
silvia MeNdoNca teiXeira - Período: 07/06/2022 a 06/07/2022 - Ge-
doc nº 128138/2022
victor GUiMaraes teiXeira - Período: 25/05/2022 a 26/05/2022 - Ge-
doc nº 128205/2022
WilsoN de oliveira - Período: 07/06/2022 a 16/06/2022 - Gedoc nº 
128231/2022
sUBProcUradoria-Geral de JUsti-
Ça, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.  
Belém, 10 de junho de 2022.
UBiraGilda silva PiMeNtel
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0394/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r e s o l v e:
coNceder aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
claUdiNete loBato MoNteiro - Período: 31/05/2022 a 06/06/2022 - 
Gedoc nº 127839/2022
Katia cristiNa Melo do NasciMeNto - Período: 06/06/2022  - Gedoc 
nº 127795/2022
Marco aNtoNio MarQUes da silva - Período: 03/06/2022 - Gedoc nº 
127499/2022
MarileUsa soares coelHo NoBre - Período: 31/05/2022 a 06/06/2022 
- Gedoc nº 127870/2022
sUBProcUradoria-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.  
Belém, 10 de junho de 2022.
UBiraGilda silva PiMeNtel
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Portaria Nº 0395/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor abaixo relacionado licença-paternidade, com fulcro 
no artigo 91, da lei nº 5.810/1994:
-tUlio carlos soUZa ortiZ - Período: 30/05/2022 a 18/06/2022 - Ge-
doc nº 128740/2022
sUBProcUradoria-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.  
Belém, 10 de junho de 2022.
UBiraGilda silva PiMeNtel
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0396/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.e. de 
15/01/2018,
r e s o l v e:
coNceder à servidora abaixo relacionada licença-Maternidade, com ful-
cro no artigo 88 da lei nº 5.810/1994:
-aliNe dos saNtos Praia - Período: 09/06/2022 a 05/12/2022 - Gedoc 
nº 128277/2022
sUBProcUradoria-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.  
Belém, 10 de junho de 2022.
UBiraGilda silva PiMeNtel
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 3058/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente protocolizado 
sob o nº 8574/2022,
r e s o l v e:
eXoNerar, a pedido, de acordo com o art. 60, ii, da lei estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, eMaYra liMa leite, do cargo de provimento em 
comissão de assessor de Promotoria de Justiça de 2ª entrância, MP.cP-
cP-102.3, nomeada por meio do ato nº 123/2015, a partir de 01/06/2022.
ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.  
Belém, 10 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa
Portaria Nº 3095/2022-MP/PGJ
o ProcUrador Geral de JUstiÇa do MiNistÉrio PÚBlico do esta-
do do Pará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 
68, da lei complementar estadual nº 057 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do estado do Pará), de 06 de julho de 2006, e,
coNsideraNdo que a lei complementar estadual Nº057, de 06 de julho 
de 2006, em seu art. 68, estabelece que toda atividade do Ministério Públi-
co obedecerá aos princípios do planejamento estratégico e operacional que 
possibilite a obtenção do melhor resultado social da execução de suas fun-
ções institucionais, o permanente aprimoramento da prestação dos seus 
serviços e a racionalidade da disposição e utilização dos seus recursos 
materiais, humanos, tecnológicos e financeiros disponíveis;
coNsideraNdo, a publicação da resolução cNMP nº 147, de 21 de junho 
de 2016, que em seu artigo 4º, define que a gestão do Plano Estratégico 
Nacional do Ministério Público (PeN-MP) compete à comissão de Planeja-
mento Estratégico, ficando esta, incumbida de monitorar o PEN-MP e ado-
tar as providências necessárias para sua consecução e cumprimento (inciso 
iii do §1º do art. 4º), bem como elaborar o relatório anual de desempe-
nho do PeN-MP (inciso v do §1º do art. 4º) podendo, a qualquer tempo, 
“solicitar às unidades e ramos do Ministério Público, informações sobre a 
implementação e cumprimento do PeN-MP em âmbito local, notadamente, 
no que tange aos seus indicadores, metas, processos, ações e iniciativas 
nacionais” (§5º do art. 4º);
coNsideraNdo, que a mesma resolução, prevê no §3º do artigo 8º, a 
“publicação de um ranking das unidades e ramos do Ministério Público 
quanto à implementação e ao cumprimento do PeN-MP”, dessa forma, es-
tabelecendo a elaboração de instrumento de acompanhamento, de nature-
za classificatória, em que serão monitorados os avanços institucionais da 
área de planejamento e gestão estratégica;
coNsideraNdo, que em data de 04 de novembro de 2021, o egrégio co-
légio de Procuradores de Justiça do estado do Pará, publicou a resolução 
Nº011/2021-cPJ, estabelecendo o Plano estratégico institucional do MPPa, 
Pei-2021/2029, documento norteador da base estratégica institucional de 
definição da Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos a serem alcan-
çados durante a vigência do plano;
coNsideraNdo, que o referido documento de Planejamento estratégico 
do MPPa está alinhado com as diretrizes nacionais, garantindo à sociedade 
do estado do Pará o empenho da Instituição na consecução do fiel cumpri-
mento de sua missão de defender a ordem jurídica, o regime democrático e 
os interesses sociais e individuais indisponíveis, com observância dos prin-
cípios institucionais de unidade, indivisibilidade e independência funcional;
coNsideraNdo, que a atividade de planejamento estratégico é impres-
cindível para o fortalecimento da instituição, constituindo-se em instru-
mento efetivo de transformação da sociedade;
coNsideraNdo, ainda, a necessidade de institucionalizar as atribuições da 
área de planejamento estratégico ora em desenvolvimento na instituição;
coNsideraNdo, por último, a necessidade de promover o melhor ordena-
mento das atividades de gestão do planejamento estratégico da instituição.



126  diário oficial Nº 35.007 Terça-feira, 14 DE JUNHO DE 2022

r e s o l v e:
art.1º. instituir no âmbito do Ministério Público do estado do Pará, a co-
MissÃo Para MoNitoraMeNto da GestÃo e dos resUltados al-
CANÇADOS PELO PEI-MPPA 2021/2029, especificamente relacionada aos 
assuntos pertinentes ao Radar Estratégico, de acordo com as definições 
contidas neste ato.
art.2º.  designar os seguintes integrantes para comporem esta 
comissão: Procuradora de Justiça, dra. UBiraGilda silva PiMeNtel, 
subprocuradora-Geral de Justiça para a área técnico-administrativa, que 
pelos termos contidos na Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, exercerá a 
Presidência da comissão; Promotora de Justiça, dra. MÔNica rei Moreira 
freire, supervisora administrativa dos centros de apoio operacional do 
MPPa; Promotores de Justiça, dr. JosÉ edvaldo Pereira sales, dr. 
aleXaNdre MarcUs foNseca toUriNHo e os servidores edWaldo 
loPes da silva e GaBriel PeiXoto oliveira.
art.3º.  são atribuições da comissão para monitoramento da Gestão e dos 
resultados alcançados pelo Pei-MPPa 2021/2029:
i- acompanhar os resultados dos Órgãos e unidades administrativas do 
MPPa, referentes ao Planejamento estratégico institucional relacionadas 
ao radar estratégico;
ii- solicitar providências e informações dos Órgãos e unidades administra-
tivas do MPPa, relacionadas ao radar estratégico;
art.4º.  a comissão de Planejamento estratégico do MPPa-coGePe, será 
responsável pelo suporte técnico necessário aos Membros da comissão, de-
vendo apresentar aos mesmos, os resultados obtidos no acompanhamen-
to e avaliação do Plano estratégico institucional do MPPa-Pei 2021/2029, 
quadrimestralmente, para apreciação e providências julgadas necessárias 
ao satisfatório desempenho institucional dos Órgãos e unidades do MPPa, 
nas questões relativas ao radar estratégico.
art.5º. findo o exercício do calendário anual das atividades de Planeja-
mento estratégico do MPPa, a  comissão deverá apresentar ao Procura-
dor-Geral de Justiça, o relatório contendo as informações pertinentes ao 
radar estratégico, para posterior encaminhamento por este, ao conselho 
Nacional do Ministério Público-cNMP.
art.6º. esta Portaria revoga a Portaria nº 2.838/2022-MP/PGJ, 
publicada no doe de 3/6/2022.
art. 7º. os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela comissão.
art.8º. esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.  
Belém, 10 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 813708
Portaria Nº 007/2022 – MP/2º PJdM
Procedimento administrativo
siMP n° 000849-121/2022
o MiNistÉrio PÚBlico do estado do Pará, por sua 2º Promotora de 
Justiça distrital, com fulcro no art. 129, ii, da constituição federal, c/c o 
art. 26, i, da lei federal nº 8.625/93 e art. 2°, § 6º c/c 7°, da resolução 
n° 23, de 17 de setembro de 2007, expedida pelo conselho Nacional do 
Ministério Público, resolve:
retificar a Portaria nº. 013/2021, siMP Nº. 000849-121/2021, para 
que passe a constar o seguinte objeto do Procedimento administrativo: 
“acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento do serviço público de 
coleta de resíduos sólidos no distrito de Mosqueiro/Pa”.
Mosqueiro, Belém, 10 de maio de 2022.
NaYara saNtos NeGrÃo
Promotora de Justiça da 2ª PJ de Mosqueiro/Pa
(Portaria 0148/2021-MP/sUB-iJ)

Protocolo: 813505
eXtrato iNstaUraÇÃo do ProcediMeNto PreParatÓrio Nº 
003133-003/2022
o 1º ProMotor de JUstiÇa de defesa do PatriMoNio PÚBlico e 
da Moralidade adMiNistrativa de BelÉM, dr. aleXaNdre MarcUs 
foNseca toUriNHo, torna pública a instauração do Procedimento Pre-
paratório nº 003133-003/2022, que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo nº 100, bairro da cidade velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 21/2022 - data da instauração: 03/06/2022.
objeto: elementos de informação destinados a apurar em face da ser-
vidora dalinda Barbosa ramos anselmo, o acúmulo indevido de 2 (dois) 
cargos públicos, na assembleia legislativa do estado do Pará – alePa e na 
Prefeitura de ananindeua, entre os anos de 2017 a 2021.
Promotor de Justiça: aleXaNdre MarcUs foNseca toUriNHo
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 813484
Portaria Nº 2983/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do requerimento protocolizado no “siP” sob o nº 
8256/2022, em 1º/6/2022,

r e s o l v e:
aUtoriZar o Promotor de Justiça aleXaNdre MarcUs foNseca toU-
riNHo, sem ônus para o Ministério Público do estado do Pará e sem pre-
juízo de suas atribuições, a se deslocar desta capital, no período de 18 a 
22/7/2022, a fim de tratar de assunto de interesse pessoal.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa. 
 Belém, 07 de junho de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 813115
eXtrato de arQUiVaMeNto Para PUBLicaÇÃo do d.o.e.
a 2ª Promotoria de Justiça cível de redenção, por intermédio do Promotor 
de Justiça leoNardo JorGe liMa caldas, em exercício cumulativo, no 
uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no art. 27, §2º, da 
resolução n. 007/2019-CPJ, vem, por meio deste edital, cientificar o inte-
ressado aNtoNio Mário de carvalHo e a todos quantos possam inte-
ressar, inclusive para efeito de eventual interposição de recurso ao conse-
lho superior do Ministério Público, acerca do arQUivaMeNto do inquérito 
civil n. 005233-070/2019. redenção/Pa, 07 de junho de 2022. leoNardo 
JorGe liMa caldas. Promotor de Justiça titular da PJ de santana do ara-
guaia e em exercício cumulativo com a 2ª PJ cível de redenção.
redenção, 07 de junho de 2022.
leoNardo JorGe liMa caldas 
Promotor de Justiça titular da PJ de santana do araguaia
em exercício cumulativo com a 2ª PJ cível de redenção

Protocolo: 813240
eXtrato da Portaria Nº 004/2022/MP-4PJr
ProcediMeNto adMiNistratiVo
o MiNistÉrio PÚBlico do estado do Pará, neste ato representado 
pela Promotora de Justiça da 5ª região agrária - sede redenção, resolve 
instaurar o presente Procedimento administrativo que objetiva “acompa-
nhar a promoção e qualidade da educação nas escolas rurais do município 
de Pau d’arco”. o mencionado procedimento se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de redenção, situada na av. Manoel vicente Pereira, 
s/nº, lotes 20/25 – Parque dos Buritis – ceP: 68.552-760 – redenção – Pa
leoNardo JorGe liMa caldas
Promotor de Justiça de Justiça titular de santana do araguaia
em exercício na 5ª região agrária – sede redenção

Protocolo: 813171
eXtrato da Portaria Nº 003/2022/MP-4PJr
ProcediMeNto adMiNistratiVo
o MiNistÉrio PÚBlico do estado do Pará, neste ato representado 
pela Promotora de Justiça da 5ª região agrária - sede redenção, resolve 
instaurar o presente Procedimento administrativo que objetiva “acompa-
nhar a promoção e qualidade da educação nas escolas rurais do município 
de redenção”. o mencionado procedimento se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de redenção, situada na av. Manoel vicente Pereira, 
s/nº, lotes 20/25 – Parque dos Buritis – ceP: 68.552-760 – redenção – Pa
leoNardo JorGe liMa caldas
Promotor de Justiça de Justiça titular de santana do araguaia
em exercício na 5ª região agrária – sede redenção

Protocolo: 813186
eXtrato da Portaria Nº 006/2022/MP-4PJr
ProcediMeNto adMiNistrativo
o MiNistÉrio PÚBlico do estado do Pará, neste ato representado 
pela Promotora de Justiça da 5ª região agrária - sede redenção, resolve 
instaurar o presente Procedimento administrativo que objetiva “acompa-
nhar a promoção e qualidade da educação nas escolas rurais do município 
de rio Maria”. o mencionado procedimento se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de redenção, situada na av. Manoel vicente Pereira, 
s/nº, lotes 20/25 – Parque dos Buritis – ceP: 68.552-760 – redenção – Pa
leoNardo JorGe liMa caldas
Promotor de Justiça de Justiça titular de santana do araguaia
em exercício na 5ª região agrária – sede redenção

Protocolo: 813200
eXtrato da Portaria Nº 007/2022/MP-4PJr
ProcediMeNto adMiNistrativo
o MiNistÉrio PÚBlico do estado do Pará, neste ato representado pela 
Promotora de Justiça da 5ª região agrária - sede redenção, resolve instaurar 
o presente Procedimento administrativo que objetiva “acompanhar a promo-
ção e qualidade da educação nas escolas rurais do município de floresta do 
araguaia”. o mencionado procedimento se encontra à disposição na Promoto-
ria de Justiça de redenção, situada na av. Manoel vicente Pereira, s/nº, lotes 
20/25 – Parque dos Buritis – ceP: 68.552-760 – redenção – Pa
leoNardo JorGe liMa caldas
Promotor de Justiça de Justiça titular de santana do araguaia
em exercício na 5ª região agrária – sede redenção

Protocolo: 813287

Portaria Nº 3.134/2022-MP/PGJ
dispõe sobre a criação da medalha comemorativa dos 131 anos do Minis-
tério Público do estado do Pará,
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa do Ministério Público do estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 10, inciso 
i da lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e artigo 18, inciso i da lei 
complementar nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo o disposto na lei estadual nº 9.357. de 29 de novembro de 
2021, que instituiu o dia 22 de junho como o dia do Ministério Público do Pará;
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resolve:
art. 1º. fica criada, no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, a MedalHa 
coMeMorativa dos 131 aNos do MiNistÉrio PÚBlico do estado do 
Pará, de acordo com a descrição constante dos aNeXos i e ii desta Portaria.
art. 2º. a comenda a que se refere o artigo anterior será concedida por ato 
do Procurador-Geral de Justiça, a membro e servidor do Ministério Público 
do Pará, ativo e inativo, bem como a qualquer personalidade ou instituição, 
pública e privada, em reconhecimento a relevantes serviços e ações pres-
tados ao Ministério Público e à sociedade.
Parágrafo único. Poderá haver, excepcionalmente, concessão da honraria 
in memoriam, considerando a necessidade de homenagear valores que 
compõem a evolução histórica da instituição ministerial e a sociedade, 
registrado em ato de mérito pessoal.
art. 3º. a comenda a que se refere o art. 1º desta Portaria será entregue em sessão 
solene do e. colégio de Procuradores de Justiça a se realizar no dia 22/06/2022.
art. 4º. a assessoria de cerimonial da Procuradoria-Geral de Justiça deve-
rá manter registrada a relação com o nome do(a) agraciado(a), o número 
e a data do respectivo ato e de sua publicação.
art. 5º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 6º. revogam-se as disposições em contrário.
ProcUradoria-Geral de JUstiÇa.
Belém, 13 de junho de 2022..
cÉsar BecHara Nader Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
aNeXo i
- descriÇÃo do corPo da MedalHa: Medalha circular com 55 mm de di-
âmetro, suspensa por colar de fita tecida em viscose, com 35 mm de largura 
x 70 mm de comprimento que passa por um argolão horizontal, articula-
do. anverso com centro esmaltado em azul contendo o selo de 131 anos do 
MPPa. circundando o elemento esmaltado, aparecerão em relevo dourado, os 
seguintes dizeres: Na parte circular “desde 1891 Na lUta Pela GaraNtia 
e defesa dos direitos da PoPUlaÇÃo do Pará” e, a data “22.06.2022”.
- estoJo Para MedalHa: Modelo comendador com forro azul com 11.5 
cm x 17.5 cm x 3.5 cm.

aNeXo ii

Protocolo: 813867

.

.

MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico 023/2022-Pe-

PMa/rePUBLicaÇÃo.  
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que no dia 27/06//2022, às 08h, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade 
Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço por item, no modo de 
disputa aberto, para contratação de empresa Para confecção de Uni-
formes Para atender às necessidades do Município de abaetetuba/Pa. 
a licitação será regida pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. os interessados poderão obter o texto integral do edital 
e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do 

tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.
br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefei-
tura Municipal de abaetetuba, situada à rua siqueira Mendes, nº 1359, 
centro, ceP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo 
expediente. francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 813559
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de HoMoLoGaÇÃo
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito 
MUNiciPal de altaMira e a secretária MUNiciPal de saÚde, Ho-
MoloGa nos termos do inciso vi do art. 13 do decreto nº 10.024/2019, 
o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, a coNcorrÊNcia 
Nº 001/2022 cujo objeto é: coNtrataÇÃo de eMPresa Para eXecU-
ÇÃo da oBra Para coNstrUÇÃo do HosPital MaterNo iNfaNtil 
DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, obedecendo as condições e especifica-
ções contidas no edital e anexos.  fornecedor: coNsÓcio eNtre cdG 
coNstrUtora s/a cNPJ: 03.043.067/0001-00 e QUadra eNGeNHa-
ria lta cNPJ:04.558.805/0001-06 valor total r$ 59.000.000,00 totali-
zando a coNcorrÊNcia Nº 001/2022 em r$ 59.000.000,00 (cinquenta 
e nove milhões de reais).  altamira-Pa, 10 de junho de 2022
claUdoMiro GoMes da silva - Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 813562

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANANINDEUA

eXtrato de coNtrato de FiNaNciaMeNto MediaNte 
aBertUra de crÉdito N° 40/00008-7

fiNaNciador: BaNco do Brasil s.a, com sede no setor de autarquias 
Norte, Quadra 5, lote B, ed. Banco do Brasil, asa Norte, na cidade de 
Brasília, distrito federal, cNPJ/Me: 00.000.000/0001-91, por da agência 
Setor Público Pará (PA), prefixo 1674- 8, localizada na Cidade de Belém 
(Pa), neste ato representado na forma de seu estatuto social, pelo sr. luiz 
claudio sales santos da silva. 
fiNaNciado: MUNicÍPio de aNaNiNdeUa, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à avenida Magalhães Barata, 1515, centro, ananindeua 
(Pa), ceP 67.033- 009, inscrito no cNPJ/Mf sob o n° 05.058.441/0001-68, 
representado pelo Prefeito sr. daniel Barbosa santos. 
do valor e oBJeto: o fiNaNciador abre ao fiNaNciado, e este aceita 
um crédito fixo no valor de até R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de re-
ais), a ser provido com recursos próprios do fiNaNciador, tendo por objeto 
o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) 
e da lei orçamentária anual (loa 2022) e dos exercícios subsequentes, do 
Município de Ananindeua, nos termo e definições e regras estabelecidas na 
lei n° 4.320, de 17/03/1964 e na lei complementar n° 101, de 04/05/2000. 
os recursos deste contrato se destinam, única e exclusivamente, à apli-
cação na forma autorizada pela lei Municipal n° 3.240, de 05/04/2022. 
da forMa de PaGaMeNto: após o período de carência de 12 (doze) me-
ses, o principal da dívida decorrente do contrato será pago ao financiador 
em 108 (cento e oito) prestações mensais e sucessivas, e iguais.
data de assiNatUra: 08 de junho de 2022.

Protocolo: 813856

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 053/2022/PMaP. 

objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros ali-
mentícios para atender as necessidades do programa nacional de alimentação 
escolar - PNae, no município de aurora do Pará - Pa. a sessão pública de Pregão 
eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances 
no dia 29/06/2022, às 08:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital 
estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.
comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da 
publicação. antonia tassila farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 813567
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANNACH

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaNNacH- Pa
aViso de LicitaÇÃo

a comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Bannach 
- Pa, nomeado através da Portaria nº002/2022, avisa aos interessados 
que realizará licitações no seguinte endereço: av. Paraná nº27 - centro 
- Bannach - Pa, ceP: 68.388-000 - (sala da cPl), na modalidade: 
coNcorrÊNcia Nº001/2022 tiPo MeNor PreÇo GloBal No dia 18 de 
julho de 2022, às 10:00  horas. objeto: recuperação da vicinal Bannach 
- trecho Br - 155, coordenada inicial 7º30’14.66”s/50º02’38.32”W e 
coordenada final 7º21’34.56”s/50º23’47.11”W, no total de 48,20 km, 
no município de Bannach/Pa, conforme convenio nº067/2022 - setraN. 
cópias dos editais serão obtidas através do e-mail cplbannach@outlook.
com  ou ainda na sala da comissão de licitação, no endereço acima, no 
horário de 08:00 as 14:00, de segunda a sexta, exceto feriado. Bannach - 
Pa, 13 de junho de 2022.
Neemias Gama fernandes
Presidente da cPl

Protocolo: 813571
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo - toMada de PreÇos - Nº. 004/2022-tP
oBJeto: coNtrataÇÃo  de  eMPresa esPecialiZada Para “coNs-
trUÇÃo de coBertUra da QUadra PoliesPortiva saNtos dUMoNt 
Na viciNal 19, No MUNicÍPio de Brasil Novo, Neste estado”, em 
atenção ao objeto do convênio nº 44/2022-sedoP, tudo em conformidade 
com os detalhamentos constantes no edital e seus anexos - aBertUra: 
30/06/2022, às 09:00 horas; local Para retirada de edital, iNfor-
MaÇÕes e solicitaÇÕes: sede da Prefeitura situada na av. castelo Bran-
co nº 821, centro - Brasil Novo/Pa, e nos sites www.brasilnovo.pa.gov.br e 
www.tcm.pa.gov.br (geo obras).
valdiney Batista de freitas.
Presidente da cPl.

Protocolo: 813577
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 010/2021
coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/fundo Municipal de edu-
cação, empresa: castaNHeira coMÉrcio de PeÇas, acessÓrios e ser-
viÇos Para veÍcUlos ltda cNPJ nº 03.712.368/0001-70. viGÊNcia dos 
coNtratos: até 31/12/2022, contrato administrativo nº. 170/2022, com o 
valor total de r$ 56.466,66; empresa: f. de aQUiNo GalvÃo ltda cNPJ/Mf 
sob o nº 04.716.288/0001-56, viGÊNcia dos coNtratos: até 31/12/2022, 
contrato administrativo nº. 172/2022, com o valor total de r$ 31.548,80, 
empresa: laZariNi & aZevedo ltda cNPJ/Mf sob o nº 18.142.954/0001-
02, viGÊNcia dos coNtratos: até 31/12/2022, contrato administrativo 
nº. 171/2022, com o valor total de r$ 162.911,36, oBJeto: fornecimento 
parcelado de aquisição de peças e acessórios para veículos, para manutenção 
das atividades da Prefeitura Municipal de Brasil Novo e demais fundos: foN-
te de recUrsos: 1304, 2048, 2043 e 33.90.3000. assinatura do contrato: 
Brasil Novo/Pa, 09/06/2022 - ordenador de despesas: Wederson Noiminche 
- secretário Municipal de educação.
ass Wederson Noiminche
secretário Municipal de educação

Protocolo: 813574

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo. coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 02/2022-cPL/PMc. 
objeto: construção de sistemas de abastecimento de água com capa-
cidade Para 6.000 litros Para comunidades ribeirinhas do Município de 
cametá/Pa. o edital completo está à disposição dos interessados no site 
www.prefeituradecameta.pa.gov.br e mural de licitações do site do tcM/
Pa: Geo obras www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo
-obras. abertura: 14/06/2022 as 09h00min (horário de Brasília). informa-
ções: pregaoeletronicopmc@gmail.com. victor correa cassiano - Prefeito.

Protocolo: 813580

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 013/2022- srP - PMc. 
objeto: registro de Preço Para futura e eventual aquisição de recargas de 
extintores, Placas de sinalização de emergência, luminária de emergência, 
Extintores Novos e Demais Acessórios Para Uso Nas Edificações Públicas Per-
tencentes a secretaria de saúde do Município de capanema/Pa. adJUdica-
do Para: eremaster distribuidora de ferragens e ferramentas ltda, cNPJ 
37.278.673/0001-18, com valor Unitário: item-valor Unitário: 05-r$ 29,21. 
HoMoloGado Para: eremaster distribuidora de ferragens e ferramentas 
ltda, cNPJ 37.278.673/0001-18, com valor unitário: item-valor Unitário: 05-
r$ 29,21. iteNs fracassados: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 
12. conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na 
forma da lei nº. 8666/93. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito.
aviso ratificaÇÃo. iNeXiGiBilidade Nº 6/2022-025. objeto: termo de 
fomento, para apoio financeiro a ações da Sociedade de Obras Sociais da 
Paróquia Nossa senhora do Perpétuo socorro, durante as participações da 
comunidade em atividades artísticas, culturais, e de incentivo ao turismo, 
neste exercício de 2022. fundamento legal: artigo 31, inciso ii e 32 da lei 
nº 13.019/2014.  vigência: 01 (um) mês. valor Global: r$ 25.000,00. rati-
ficação em: 10/06/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal.
eXtrato de terMo de FoMeNto. termo de Fomento nº 
1306001/2022. inex. nº 6/2022-025. concedente: Município de capa-
nema/Prefeitura Municipal. Proponente: sociedade de obras sociais da Pa-
róquia Nossa senhora do Perpetuo socorro com cNPJ nº 05.363.528/0001-
49 Objeto: Termo de fomento, para apoio financeiro a ações da Sociedade 
de obras sociais da Paróquia Nossa senhora do Perpétuo socorro, durante 
as participações da comunidade em atividades artísticas, culturais, e de 
incentivo ao turismo, neste exercício de 2022. fundamento legal: artigo 
31, inciso ii e 32 da lei nº 13.019/2014. vigência: 06 (seis) meses. valor: 
r$ 25.000,00. assinatura13/06/2022.
eXtrato de terMo aditiVo. esPÉcie: 1º termo aditivo de contrato nº 
2710001-2021. Pregão eletrônico nº 034/2021. Primeiro termo aditivo do 
contratonº2710001-2021. Pregão eletrônico nº 034/2021. objeto: o presente adi-
tivo visa o acréscimo de quantitativo ao contrato nº 2710001-2021-PMc, celebrado 
entre as partes, em 27 de outubro de 2021, cujo o objeto é a contratação de empresa 
especializada em manutenção de equipamentos odontológicos e hospitalares, para 
atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde. os valores inicialmente 
contratados e reequilibrados por meio de realinhamento sofrem a adição de serviços 
no valor de r$ 56.396,00, correspondendo o percentual de 9,3994899915% do va-
lor original contratado, obedecendo o valor de r$ 599.990,00 referente aos serviços. 
empresa: s d da silva ferraz cNPJ nº 19.775.637/0001-88. fund. legal: art. nº 
65, §1º, inciso i, alínea B, da lei nº 8.666/93. assinatura: 09/06/2022. francisco 
ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 813581

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
resULtado do certaMe, HoMoLoGaÇÃo/adJUdicaÇÃo e 

coNVocaÇÃo Para assiNatUra de coNtrato - toMada de 
PreÇo 004/2022

o Município de conceição do araguaia - Pa, através da secretaria Municipal 
de turismo, esporte e Juventude de conceição do araguaia - Pa, por inter-
médio da comissão Permanente de licitação torna público a adjudicação/ 
homologação e convocação para assinatura do contrato, referente da tomada 
de Preço 004/2022, cujo objeto é: coNtrataÇÃo de eMPresa esPeciali-
Zada Para revitaliZaÇÃo da PraÇa do Beiradeiro No MUNiciPio de 
coNceiÇÃo do araGUaia-Pa, eM coNforMidade coM o Processo Nº 
1272194/2021, coNvÊNio fde Nº 0016/2022, projetos e planilhas em anexo 
ao edital, adjudica, homologa a empresa: virGiNia dUarte loPes Nasci-
MeNto eireli, inscrita no cNPJ: 12.109.281/0001-02 e convoca a empresa 
supracitada no prazo de 05 (cinco) dias uteis para assinatura do contrato.

toMada de PreÇo 004/2022
o Município de conceição do araguaia - Pa, através da secretaria Municipal de 
infraestrutura e desenvolvimento Urbano, por intermédio da comissão Per-
manente de licitação torna público a adjudicação/ homologação e convocação 
para assinatura do contrato, referente da tomada de Preço 004/2022, cujo 
objeto é: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para aMPliaÇÃo 
do sisteMa de aBasteciMeNto de áGUa das coMUNidades rUrais 
PerteceNtes ao MUNiciPio de coNceiÇÃo do araGUaia-Pa, em con-
formidade com planilhas e projetos em anexo e coNveNio fUNasa Nº cv 
2015/17, adjudica, homologa a empresa: c HidrofoX coNstrUÇÕes e 
serviÇos eireli, inscrita no cNPJ: 26.775.461/0001-20,e convoca a em-
presa supracitada no prazo de 05 (cinco) dias uteis para assinatura do contra-
to. conceição do araguaia-Pa, 13 de Junho de 2022. Heloisa Mendes sousa 
francisco. Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 813583
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº. 007/2022-seMoUt/PMc
toMada de PreÇo N°. 003/2022-seMoUt/PMc

o Município de curuçá, através da Prefeitura Municipal de curuçá, com 
sede na Praça coronel Horácio n°. 70, Bairro centro, através da comissão 
Permanente de licitação, torNaM PÚBlico que, conforme autorização do 
excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da tomada de 
Preço N°. 003/2022-seMoUt/PMc conforme abaixo:
oBJeto: contratação de empresa para a construção do Portal de entrada 
da cidade, no município de curuçá, estado do Pará, conforme convenio 
nº. 93/2022 -sedoP.
critÉrio de JUlGaMeNto: Menor Preço Global.
reGiMe de eXecUÇÃo: empreitada.
aBertUra: 01 de julho de 2022.
Horário: 09horas 00minutos.
local: auditório da Prefeitura Municipal de curuçá, sito á Praça coronel 
Horácio, n°. 70.
disPoNiBilidade do edital e seUs aNeXos: site da Prefeitura http://
www.curuca.pa.gov.br, site do tcM http:// www.tcm.pa.gov.br (Geo 
obras) e presencialmente mediante apresentação de mídia (cd-r, dvd-r 
ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMc (setor de licitações), sito 
à Praça cel. Horácio n°. 70, Bairro centro - curuçá/Pa, ceP 68.750-000, 
de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos.
informações: cplcuruca2013@yahoo.com.br
oBs; será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dis-
põe o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o 
edital na forma impressa.
curuçá/Pa, 13 de junho de 2022.
rui Guilherme a. silva
comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 813590

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro
o municipio de Faro por meio do decreto Nº. 050/2022-GP/PMF, 
de 06 de Junho de 2022, onde o Prefeito Municipal Paulo vitor Mileo Guerra 
carvalho decretou sitUaÇÃo de eMerGÊNcia Nivel ii em decorrência do 
desastre tipificado como INUNDAÇÃO - COBRADE: 1.2.1.0.0, CONFORME 
Portaria/Mdr Nº 260, de 02 de fevereiro de 2022; e dec. estadUal Nº 
891/2020., que atinge as áreas do MUNicÍPio de faro - Pa, discriminadas 
no formulário de informações do desastre - fide Pa-f-1503002-12100-
20220504. o decreto completo se encontra em nosso portal do Município: 
https://faro.pa.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/decreto-N°050.pdf

Protocolo: 813593

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃE DO RIO

.

desPacHo
Objeto: Ratificação de Chamada Publica fundamentada no Art. 25 
da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, que trata da contratação 
da empresa instituto servir amazônia isa. referente à inexigibilidade nº 
6/2022-00006, cujo objeto é: chamamento Público objetivando creden-
ciamento de pessoa jurídica de direito privado para prestação de serviços 
médicos, enfermagem e outros profissionais da área da saúde, visando o 
atendimento dos usuários do SUS, no município de Mãe do Rio - Pa. Ratifico 
conforme prescreve o art. 26 do estatuto das licitações em 13 de junho de 
2022, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
laura vitoria rabelo oliveira
secretária Municipal de saúde

eXtrato de coNtrato
origem: chamada Publica nº 6/2022-00006. contrato nº20220403. 
contratante: fundo Municipal de saúde, cNPJ nº12.051.023/0001-04. 
contratada(o): instituto servir amazônia isa, cNPJ nº19.030.770/0001-
05. valor de r$12.449.520,08. a vigência do contrato será de 12 meses. 
data de assinatura: 13/06/2022.
Joao victor da silva castro
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 813613
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de ratiFicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo iNeXiGiBiLidade 
Nº 010/2022- ceL/seVoP/PMM.

Ratificação e Homologação do Processo n° 10.134/2022 - PMM. Objeto 
coNtrataÇÃo de cUrso de caPacitaÇÃo aos servidores PÚBlicos 
do MUNicÍPio de MaraBá - Nova lei de licitaÇÕes e coNtratos 
adMiNistrativos (lei Nº 14.133, de 2021) eM coMParaÇÃo coM a le-
GislaÇÃo aNterior (lei Nº 8.666 de 1993), através da empresa: viaN-
Na de carvalHo cUrsos e aUlas ltda, cNPJ Nº 13.292.261/0001-74. 
valor total: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). conforme consta nos au-
tos do processo. Marabá - Pa, 10 de junho de 2022. José Nilton de Medei-
ros - secretário Municipal de administração. Port. nº 011/2017-GP/PMM.

Protocolo: 813616
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 292/2022/seMad, Processo adminis-
trativo nº 2.242/2022-PMM, autuado na modalidade Pregão eletrônico 
Nº 023/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição de materiais e equipamentos de 
informática, além mobília para atender as necessidades da Procuradoria 
Geral do Município; empresa iMPÉrio solUÇÕes adMiNistrativas e 
PUBlicas ltda, inscrita no cNPJ sob Nº 23.106.657/0001-33; valor r$ 
3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta reais), assinatura 09/06/2022 vi-
gência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 813618
  PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato do coNtrato Nº 049/2022-ssaM

extrato do contrato Nº 049/2022-ssaM. Processo administrativo Nº 1.650/2022-
PMM. Pregão Presencial (srP) Nº 004/2022-cPl/PMM, ata de registro de Pre-
ços Nº 083/2022-cPl/PMM. referente à reGistro de PreÇo Para eveNtUal 
aQUisiÇÃo de Materiais e ferraMeNtas destiNados a ateNder as Ne-
cessidades do serviÇo de saNeaMeNto aMBieNtal de MaraBá - ssaM, 
firmado entre o SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM e a 
empresa eletroforte coMÉrcio vareJista de Materiais elÉtricos ltda 
Me, cNPJ sob o Nº 09.271.706/0001-62, valor Global: r$ 172.182,76 (cento 
e setenta e dois mil cento e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos). 
Período de vigência: o presente contrato terá sua duração diretamente vincu-
lada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. dotação orçamentária: 
15.452.0020.2.126 operacionalização dos serviços Urbanos. elemento de des-
pesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. Marabá Pa, 10 de junho de 2022. 
Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 813619
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL - seasPac
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eletrÔNico (srP) Nº 056/2022-cPl/PMM, Processo Nº 
10.339/2022-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo de disputa: aBerto/
fecHado. data do certame: 29/06/2022. Horário: 09:00 (horário de Brasília-
df). objeto: reGistro de PreÇos Para eveNtUal coNtrataÇÃo de 
eMPresa esPecialiZada Na PrestaÇÃo de serviÇos de desiNsetiZaÇÃo, 
desratiZaÇÃo, descUPiNiZaÇÃo, coNtrole de PraGas e serviÇos 
de liMPeZa e desiNfecÇÃo de reservatÓrio de áGUa, Para ateNder 
as Necessidades da secretaria MUNiciPal de assistÊNcia social, 
ProteÇÃo e assUNtos coMUNitários - seasPac e os ProGraMas e 
ProJetos viNcUlados a esta secretaria. UasG: 927877. Íntegra do edital 
no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: sala da cPl/PMM 
- edifício ernesto frota, situada na avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 
04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, ceP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou 
pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 13/06/2022. aNtoNia 
Barroso Mota GoMes - Pregoeira cPl/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 813625
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 060/2022-ceL/ssaM/PMM

Processo Nº 8.261/2022-PMM
PreGÃo PreseNcial (srP) Nº 028/2022-cel/sevoP/PMM
ata de reGistro de PreÇos Nº 060/2022-cel/sevoP/PMM. objeto: 
reGistro de PreÇo Para eveNtUal aQUisiÇÃo de tiNtas de cores 
diversas e Material Para PiNtUra, destiNados a sUPrir as Ne-
cessidades do serviÇo de saNeaMeNto aMBieNtal de MaraBá-Pa
-ssaM. empresa: Nossa terra Materiais de coNstrUÇÃo ltda, cNPJ 
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Nº 83.927.574/0001-87. com valor Global de r$ 243.240,00 (duzentos e 
quarenta e três mil duzentos e quarenta reais). vigência da Presente ata: 
12 (doze) meses, não podendo ser prorrogada. Marabá-Pa, 13 de junho de 
2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 813621
PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
extrato de termo aditivo - 1º termo aditivo quantitativo com percentual 
11,842581% equivalente a r$ 34.108,89, e qualitativo com percentual 
de 19,92563% equivalente a r$ 57.389,60, adequando o valor global do 
contrato para r$ 377.657,21, e prazo de 01 (um) mês - contrato ad-
ministrativo Nº 361/2021-sevoP/PMM, referente ao Processo licitatório 
nº 4.424/2021/cel/sevoP/PMM, na modalidade tomada de Preços nº 
006/2021-cel/sevoP/PMM. objeto: contratação de empresa de engenha-
ria para reforma do lar dos idosos, localizado na avenida itacaiúnas, Bair-
ro Novo Horizonte, Município de Marabá/Pa. empresa: G.a construções de 
edifícios e engenharia eireli, cNPJ Nº: 26.856.166/0001-06. assinatura: 
09/06/2022, vigência: 10/07/2022 até 10/08/2022. Marabá/Pa. secreta-
ria de viação e obras Públicas. fáBio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 813622
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL-seasP
eXtrato ao coNtrato Nº 306/2022/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 serviços e materiais gráficos para atender as necessidades 
da secretaria Municipal de assistência social, Proteção e assuntos comu-
nitários - seasPac e demais programas e projetos vinculados. empre-
sa: W & a solUcoes tecNoloGicas eireli, inscrita no cNPJ sob nº 
13.608.696/0001-85, valor: r$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), 
assinatura 13/06/2022. vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira lima, 
secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 813630
Quinto termo aditivo ao contrato de credenciamento Nº 110/2018 
- FMs/PMM. Processo administrativo n° 5110/2018-PMM, inexigi-
bilidade n° 004/2018 - PMM, objeto do contrato original: a prestação de 
serviços técnicos especializados em diagnostico em laboratório clinico, 
serviços continuados pelo credeNciado, integrante da rede privada de 
serviços de saúde localizada no estado do Pará, aos usuários do sistema 
Único de saúde. eMPresa: feliPe da c. ParriÃo -Me, pessoa jurídica 
de direito privado interno, devidamente inscrita no cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob n° 10.690.082/0001-05. objeto do aditivo: prorrogar 
o prazo do contrato original Nº 110/2018 - fMs/PMM, por mais 12 (doze) 
meses, ficando vigente a partir do dia 10/06/2022 até 06/06/2023. DATA 
da assiNatUra: 09 de JUNHo de 2022. luciano lopes dias secretário 
Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.
Quinto termo aditivo de Prazo ao contrato de credenciamento Nº 
109/2018 - FMs/PMM. Processo administrativo n° 5110/2018-PMM, 
inexigibilidade n° 004/2018 - PMM, objeto do contrato original: a pres-
tação de serviços técnicos especializados em diagnostico em laboratório 
clinico, serviços continuados pelo credeNciado, integrante da rede pri-
vada de serviços de saúde localizada no estado do Pará, aos usuários do 
sistema Único de saúde. eMPresa: d.v Nato e cia ltda, pessoa jurídica 
de direito privado interno, devidamente inscrita no cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob n° 09.231.405/0001-05. objeto do aditivo: prorrogar 
o prazo do contrato original Nº 109/2018 - fMs/PMM, por mais 12 (doze) 
meses, ficando vigente a partir do dia 10/06/2022 até 06/06/2023. DATA 
da assiNatUra: 09 de JUNHo de 2022. luciano lopes dias secretário 
Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.
Quinto termo aditivo ao contrato de credenciamento Nº 112/2018 
- FMs/PMM. Processo administrativo n° 5110/2018-PMM, inexigibi-
lidade n° 004/2018 - PMM, objeto do contrato original: a prestação de ser-
viços técnicos especializados em diagnostico em laboratório clinico, servi-
ços continuados pelo credeNciado, integrante da rede privada de servi-
ços de saúde localizada no estado do Pará, aos usuários do sistema Único 
de saúde. eMPresa: laBoratorio de aNalises cliNicas Biotest 
ltda, pessoa jurídica de direito privado interno, devidamente inscrita no 
cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n° 09.061.707/0001-82. objeto 
do aditivo: prorrogar o prazo do contrato original Nº 112/2018 - fMs/PMM, 
por mais 12 (doze) meses, ficando vigente a partir do dia 10/06/2022 até 
06/06/2023. data da assiNatUra: 09 de JUNHo de 2022. luciano lopes 
dias secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 813633
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVa iPiXUNa
retiFicaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Nova ipixuna - Pará, através da sua Prefeita Municipal, a 
Sra. Maria da Graça Medeiros Matos, torna público a retificação de extrato de contra-
to, publicado na ioePa nº 35.006, de 13 de junho de 2022, Página 107. onde se lê: 
(...) Pregão na forma eletrônica, tipo Menor Preço, por iteM, sistema de registro de 
Preços - srP, em sessão Pública eletrônica a partir das 10h00min (horário de Bra-
sília- df) do dia 23/06/2022, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.

br. leia-se: (...) Pregão na forma Presencial, tipo Menor Preço, por iteM, sistema 
de registro de Preços - srP, em sessão Pública Presencial a partir das 09h00min 
(horário de Brasília- df) do dia 27/06/2022, de acordo com o que determina a legis-
lação vigente, a realizar-se na sala da comissão de licitação da Prefeitura Municipal 
de Nova ipixuna. onde se lê: (...) o edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no Portal da transparência do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - 
tcM/Pa, e-mail: cpl.pmni@gmail.com, no site do Portal de compras Públicas e/ou 
na sala da comissão de licitação, na rUa aNtÔNio Marrocos, N° 01, Bairro: 
felicidade, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente. leia-se: 
(...)o edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da transparência do 
Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - tcM/Pa, e-mail: cpl.pmni@
gmail.com, e/ou na sala da comissão de licitação, na rUa aNtÔNio Marrocos, 
N° 01, Bairro: felicidade, a partir da publicação deste aviso, no horário de ex-
pediente. Nova ipixuna - Pará, 13 de junho de 2022. fraNQUissUel GoMes reis 
- Pregoeiro. comissão de licitação.

Protocolo: 813635
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo - toMada de 

PreÇos Nº 2/2022-001-PMNr
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: toMada de PreÇos 
nº 2/2022-001-PMNr. objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para coNs-
trUÇÃo de 06 (seis) PoNtes eM coNcreto arMado, coNforMe coN-
vÊNio Nº 031/2022, celeBrado eNtre a secretaria de estado de 
traNsPortes - setraN e a PrefeitUra MUNiciPal de Novo rePar-
tiMeNto-Pa, vencedora: sPe eNGeNHaria ltda, com o valor total de 
r$ 3.206.209,81 (três milhões duzentos e seis mil duzentos e nove reais 
e oitenta e um centavos). conforme mapa comparativo anexado aos au-
tos. Homologo a licitação na forma da lei federal nº 8.666/93 - valdir 
leMes MacHado. Prefeito Municipal. Novo repartimento-Pa, 13 de junho 
de 2022. sidileNi cHaves de soUZa. comissão de licitação. Presidente

Protocolo: 813636
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de LicitaÇÃo. 

a Prefeitura Municipal de ourém torna público o aviso de licitação: Pregão 
eletrônico do tipo Menor Preço, nº 006/2022 PMo - srP-UasG 980507 - 
objeto: registro de preços, para eventual aquisição de gêneros alimentícios, 
para atender o programa de alimentação escolar de alunos da rede pública de 
ensino do Município de ourém/Pa. data e local da abertura: 29 de junho de 
2022 às 09:00hs (horário de Brasília/df),no site https//www.gov.br/compras. 
editais e seus anexos estarão disponíveis no site da Prefeitura www.ourem.
pa.gov.br, https//www.gov.br/compras e no Portal dos Jurisdicionados - tcM, 
informações no e-mail: pregoespmourem@gmail.com.
aViso de aNULaÇÃo. a Prefeitura Municipal de ourém através de seu 
Pregoeiro Oficial torna publico para conhecimento dos interessados o Anu-
lamento do Pregão eletrônico do tipo Menor Preço, nº 004/2022 PMo - 
SRP - UASG 980507, Publicado em 06/05/2022, no Diário Oficial da União, 
Edição: 85, Seção 3, pg. 317; Diário Oficial do Estado nº 34.961, pg.115 e 
diário do Pará, pg. B14 - objeto: registro de preços, para eventual aquisi-
ção de Materiais de Higiene e limpeza para atendimento das necessidades 
da Prefeitura Municipal, secretarias e fundos de ourém/Pa. Motivo: Por 
constatar falhas em alguns itens do edital e falha no cadastramento no 
https//www.gov.br/compras, com nova data de abertura a ser publicada. 
francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito.

Protocolo: 813637
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2022-00040. 
objeto: contratação de uma empresa especializada em prestação 
de serviços de exames de mamografia bilateral para rastreamento, 
objetivando atender a secretaria Municipal de saúde de Paragominas. data 
de abertura: 28/06/2022 as 09:00 hs. a retirada do edital deverá ser 
efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de 
segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, 
sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 14/06/2022. luciana Brito 
vieira - Pregoeira. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 813641
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
Processo seLetiVo PÚBLico acs/ace Nº 001/2022. 

o Prefeito Municipal de Prainha/Pa através da secretaria Municipal de saú-
de/seMsa, usando de suas atribuições legais a ec 51 e a lei federal nº 
11.350/2006, torna público que no período de 20/06 a 14/07/22, esta-
rão abertas as inscrições para a realização de Processo seletivo Público, 
para provimento de 29 vagas para as funções públicas de acs e ace, de 
provimento com contratação por tempo indeterminado, de nível médio, 
sendo o mesmo executado sob a responsabilidade técnica e operacional do 
iNstitUto de deseNvolviMeNto social áGata, com previsão de apli-
cação da prova objetiva em 07/08/22 e divulgação do resultado final para 
21/09/22. o edital completo, com as informações sobre o certame, estará 
disponível no site www.institutoagata.com.br e na secretaria Municipal de 
saúde de Prainha a partir de 15/06/2022. davi Xavier de Moraes, Prefeito.

Protocolo: 813643
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 20220195 

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de um trator 
agrícola e uma retroescavadeira, conforme especificações técnicas no Edi-
tal/termo de referência (ref: convênio/Mdr nº 29797/2021 - Plataforma + 
Brasil nº 911783/2021 e coNvÊNio nº 38/2022-sedaP/PMrM). celebrada 
entre a PrefeitUra MUNiciPal de rio Maria-Pa, inscrita no cNPJ sob o 
nº 04.144.176/0001-78, representada neste ato pela sra. Márcia ferreira 
loPes, portadora do cPf sob o n.º 300.261.052-68, juntamente com o se-
cretaria MUNiciPal de adMiNistraÇÃo e deseNvolviMeto sUsteNtá-
vel, representada pelo o sr. raiMUNdo coelHo loPes, secretário Municipal 
de administração, portador do cPf sob o n° 307.457.992-72, sendo neste 
ato órgão gerenciador, e as empresas cujo os preços estão a seguir registra-
dos, em face à realização da licitação na modalidade PreGÃo eletrÔNico 
036/2022-000014-srP, tipo: menor preço por item, tornamos público o ex-
trato da ata de registro de preços, referente a licitação supracitada tendo o 
seu valor registrado da seguinte forma; empresa: tratoMaQ - tecNoloGia 
eM  eQUiPaMeNtos ltda, inscrita no c.N.P.J. sob o nº  63.885.925/0001-
87, representada neste ato pelo sr.(a) reNaN doUrado BarBosa costa, 
inscrito no c.P.f. sob o nº 530.248.772-15. iteM: 001; valor total: r$ 
179.378,00; empresa: Wc veicUlos & MaQUiNas ltda, inscrita no c.N.P.J. 
sob o nº 21.744.769/0001-94, representada neste ato pelo sr.(a) cesário 
cesar ferreira GoMes filHo, inscrito no c.P.f. sob o nº 800.569.383-49. 
iteM: 002; valor total: r$ 467.000,00; valor GloBal: r$ 646.378,00 
(seiscentos e Quarenta e seis Mil, trezentos e setenta e oito reais); data 
da assiNatUra da ata: 10/06/2022; viGÊNcia da ata: 12(doZe) meses 
a partir da data da sua publicação.

Protocolo: 813645

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO ARARI

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220094

oriGeM: tP Nº 2/2022-001 PMsca coNtrataNte: Prefeitura Municipal de 
santa cruz do arari coNtratado: Mais Brasil coNstrUtora eireli, cNPJ 
26.916.786/0001-85 oBJeto: 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, Pro-
cesso Nº 2021/688864, firmado com a secretaria de estado de deseN-
volviMeNto UrBaNo e oBras PÚBlicas - sedoP , 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 Empreendimento (QCI); Composição Do B.D.I. (Bonificação 
E Despesas Indiretas) E Peças Gráficas; VALOR TOTAL: R$ 1.522.249,31 (Um 
Milhão, Quinhentos e vinte e dois Mil, duzentos e Quarenta e Nove reais e trinta 
e Um centavos). ProGraMa de traBalHo: sedoP: PlaNo de traBalHo: 
07101 fUNcioNal ProGraMática: 15.451.1508.7556 NatUreZa da des-
Pesa: 44.90.51.00 - obras e instalações foNte de recUrsos: 0101/0301. 
Ne: 2022Ne00413. valor: r$1.462.754,23. PrefeitUra: UNidade orÇa-

MeNtária: UNidade orÇaMeNtária: 06.06 fUNcioNal ProGraMática: 
27.812.0010.1.011 - construção reforma e adaptação do complexo esportivo, 
Ginásio e Quadras. NatUreZa da desPesa: 44.90.51.00 - obras e instalações 
foNte de recUrsos: 1500/1701 valor: r$59.495,08. viGÊNcia: 09 de Ju-
nho de 2022 a 09 de dezembro de 2022.

Protocolo: 813647
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016-2022-PMsiP.
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que 
realizará licitação na Modalidade Pregão eletrônico, que tem como 
objeto a coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada eM Presta-
ÇÃo de serviÇos de forNeciMeNto de Gases MediciNais Para 
ateNder ao HosPital MUNiciPal dr. edilsoN aBreU, saMU e aM-
BUlÂNcias; sessÃo PÚBlica: 28 de junho de 2022, às 10:00hs, ho-
rário de Brasília, www.comprasnet.gov.br. edital disponível: endereço 
eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (UasG 455288) e tcM Pa 
– informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.
rosinaldo ferreira de freitas
PreGoeiro cPl/PMsiP

Protocolo: 813311
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
eXtrato de reGistro de PreÇo. 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o extrato da ata 
de registro de Preço 017/2022, oriunda do Pregão eletrônico nº 017/2021, para 
contratação de empresa visando Prestação de serviços de limpeza Urbana ob-
jetivando atender as necessidades da secretaria Municipal de Meio ambiente do 
Município de santa Maria do Pará/Pa. vencedora: vidal construtora ltda - cNPJ: 
14.407.626/0001-21.  valor r$ 1.677.768,00 (Um milhão seiscentos e setenta e 
sete mil setecentos e sessenta e oito reais). vigência: 13/06/2022 a 13/06/2023. 
alcir costa da silva - Prefeito Municipal de santa Maria do Pará.
aViso de HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo eLetroNico Nº 017/2021. 
objeto: registro de Preço Para futura e eventual contratação de empresa visan-
do Prestação de serviços de limpeza Urbana objetivando atender as necessida-
des da secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de santa Maria do 
Pará/Pa. empresa Homologada: vidal construtora ltda cNPJ: 14.407.626/0001-
21. valor r$1.677.768,00(um milhão seiscentos e setenta e sete mil setecentos 
e sessenta e oito reais). alcir costada silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 813650
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do araGUaia-Pa.
retiFicaÇÃo aViso de LicitaÇÃo

o Município de são domingos do araguaia, por intermédio da comissão de licitação, 
torna público as retificações dos Avisos de licitações das seguintes Tomadas de Preços:

toMada de PreÇos Nº 2/2022-005-PMsda
Publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.002 pagina 125 de 09 de junho 
de 2022. onde se lê: (contratação de empresa para reforma da praça nos-
sa senhora de fátima, localizada na vila bragantino, município de são do-
mingos do araguaia, mediante emenda parlamentar nº 202233390004). 
leia-se: (contratação de empresa para construção da nova praça nossa 
senhora de fátima, localizada na vila bragantino, Município de são domin-
gos do araguaia, mediante emenda parlamentar nº 202233390004).

toMada de PreÇos Nº 2/2022-006-PMsda
Publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.002 pagina 125 de 09 de junho de 
2022. onde se lê: (contratação de empresa para reforma da praça são do-
mingos do gusmão, localizada na sede do município de são dominigos do ara-
guaia, mediante emenda parlamentar nº 202232600002). leia-se: (contra-
tação de empresa para construção da nova praça frei Gil, localizada na sede 
do Município de são domingos do araguaia, mediante emenda parlamentar 
nº 202232600002). são domingos do araguaia, Pa 09 de junho de 2022.
JoaQUiM ceZário Pereira JUNior
Presidente comissão Permanente de licitação

Protocolo: 813651
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022-Pe-srP-PMsF-saÚde, com 
objeto: formação de registro de preço para subsidiar futura e eventual contrata-
ção de Serviço de Reprodução Gráfica de Impressos, para atender a necessidade 
da secretaria Municipal de saúde de são francisco do Pará e os demais estabele-
cimentos de saúde. Passando a ter data de abertura: 28/06/2022 às 08h30min, 
através do www.comprasnet.gov.br. o edital estará disponível no www.compras-
net.gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal do tcM/Pa.
Patrícia silva chaves
secretaria Municipal de saúde

Protocolo: 813654
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2022-024.

Órgão: PrefeitUra MUNiciPal de sÃo Geraldo do araGUaia.
objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de ho-
telaria. data, Hora, local: 28/06/2022 às 09h00min na sala da cPl da 
Prefeitura Mul de são Geraldo do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 
2699. edital e informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço 
supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edital disponível ainda 
para download no portal da transparência PMsaGa, site: http://www.sao-
geraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do tcM/Pa, site: https://www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes. são Geraldo do araguaia - Pa, 13 de junho 
de 2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPl - PMsaGa.
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa

PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2022-025.
Órgão: PrefeitUra MUNiciPal de sÃo Geraldo do araGUaia.
objeto: contratação de empresa para preparo e fornecimento de refeições. 
data, Hora, local: 28/06/2022 às 14h00min na sala da cPl da Prefeitura 
Mul de são Geraldo do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. edital 
e informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, forne-
cido ao interessado que se identificar. Edital disponível ainda para down-
load no portal da transparência PMsaGa, site: http://www.saogeraldodo-
araguaia.pa.gov.br e portal do tcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/
mural-de-licitacoes. são Geraldo do araguaia - Pa, 13 de junho de 2022. 
Pregoeiro - adir carrafa - cPl - PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
retiFicaÇÃo

Publicado no ioePa, do dia 13.06.2022, Pag. nº 35.006
No aviso de licitação Pregão Presencial srP 9/2022-023. oNde se LÊ: data de 
abertura: 24.06.2022, LÊia-se: data de abertura: 27.06.2022. são Geraldo do 
araguaia - Pa, 13 de junho de 2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPl - PMsaGa.

Protocolo: 813656
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo (reeQUiLÍBrio 
ecoNÔMico-FiNaNceiro) ao coNtrato Nº 20221676

origem do contrato: Pregão eletrônico nº 018/2022 contratante: Prefeitu-
ra Municipal de são Miguel do Guamá.
contratado: rocHa & rocHa Posto eco coMBUstÍveis ltda cNPJ: 
25.211.604/0001-08 objeto: o presente termo aditivo objetiva a altera-
ção contratual no valor de r$ 18.146,82 (dezoito mil, cento e quarenta e 
seis reais e oitenta e dois centavos), nos termos do art. 65, inciso ii, alínea 
‘d’, da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de 
r$ 874.874,02 (oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e 
quatro reais e dois centavos), cujo objeto é: contratação de empresa para 
o fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes, para atender as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal e secretarias da administração direta de 
são Miguel do Guamá/Pa. data da assinatura: 09/06/2022
eduardo sampaio Gomes leite
Prefeito Municipal

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo (reeQUiLÍBrio 
ecoNÔMico-FiNaNceiro) ao coNtrato Nº 20221677

origem do contrato: Pregão eletrônico nº 018/2022 contratante: fundo 
Municipal de saúde de são Miguel do Guamá. contratado: rocHa & ro-
cHa Posto eco coMBUstÍveis ltda cNPJ: 25.211.604/0001-08 objeto: 
o presente termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 
79.776,19 (setenta e nove mil, setecentos e setenta e seis reais e dezeno-
ve centavos), nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 
8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de r$ 1.001.168,19 (um 
milhão, um mil, cento e sessenta e oito reais e dezenove centavos), cujo 
objeto é: contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis e 
óleos lubrificantes, para atender as necessidades do Fundo Municipal de 
saúde de são Miguel do Guamá/Pa. data da assinatura: 09/06/2022
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo (reeQUiLÍBrio ecoNÔ-
Mico-FiNaNceiro) ao coNtrato Nº 20220041 origem do con-
trato: Pregão eletrônico nº 020/2022 contratante: fundo Municipal de 
saúde de são Miguel do Guamá. contratado: l f l do aMaral  cNPJ: 
14.008.111/0001-59 objeto: o presente termo aditivo objetiva a altera-
ção contratual no valor de r$ 103.946,50 (cento e três mil, novecentos e 
quarenta e seis reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 65, inciso 
ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor 
total de r$ 519.732,50 (quinhentos e dezenove mil, setecentos e trinta 
e dois reais e cinquenta centavos), que tem como objeto a contratação 
de empresa objetivando a Prestação em serviços de locação de veículos 
para atender as Necessidades Precípuas do Programa de tratamento fora 
de domicílio - tfd da secretaria Municipal de saúde do Município de são 
Miguel do Guamá/Pa. data da assinatura: 23/02/2022
flávio dos santos Garajau
secretário Municipal de saúde

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo (reeQUiLÍBrio 
ecoNÔMico-FiNaNceiro) ao coNtrato Nº 20221678

origem do contrato: Pregão eletrônico nº 018/2022 contratante: fundo Mu-
nicipal de educação de são Miguel do Guamá. contratado: rocHa & rocHa 
Posto eco coMBUstÍveis ltda cNPJ: 25.211.604/0001-08 objeto: o pre-
sente termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 22.594,09 
(vinte e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos), nos 
termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93, passando 
o contrato a ter o valor total de r$ 194.676,29 (cento e noventa e quatro 
mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), cujo objeto é: 
Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis e óleos lubrifi-
cantes, para atender as necessidades do fundo Municipal de educação de são 
Miguel do Guamá/Pa. data da assinatura: 09/06/2022
cristiana Grimouth taveira
secretária Municipal de educação

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo (reeQUiLÍBrio 
ecoNÔMico-FiNaNceiro) ao coNtrato Nº 20221679

origem do contrato: Pregão eletrônico nº 018/2022 contratante: fundo de 
des. da educ. e valor. do Magistério de são Miguel do Guamá. contratado: 
rocHa & rocHa Posto eco coMBUstÍveis ltda cNPJ: 25.211.604/0001-
08 objeto: o presente termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor 
de r$ 185.219,55 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais 
e cinquenta e cinco centavos), nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, 
da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de r$ 
1.425.657,55 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cin-
quenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), cujo objeto é: contratação 
de empresa para o fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes, para 
atender as necessidades d o fundo de des. da educação e valor. do Magistério 
de são Miguel do Guamá/Pa .data da assinatura: 09/06/2022
cristiana Grimouth taveira
secretária Municipal de educação

Protocolo: 813657
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal faz publicar o extrato resumido da disPeNsa de 
licitaÇÃo Nº 7/2022-0023; oBJeto: contratação de empresa para forne-
cimento de licença de uso anual do sistema específico de identificação civil 
da Secretaria de Estado de segurança pública, para emissão de identifica-
ção ( registro Geral- rG) visando atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de são Miguel do Guamá-Pa favorecido: empresa de tecno-
logia da informação e comunicação do estado do Pará- ProdePa. cNPJ: 
05.059.613/0001-18. valor GloBal: r$ 5.330,66 ( cinco mil, trezentos 
e trinta reais e sessenta e seis centavos). fUNdaMeNtaÇÃo leGal: art. 
24, inciso Xvi da lei nº. 8.666/93. declaraÇÃo de disPeNsa de li-
citaÇÃo: emitida pela Presidente da comissão Permanente de licitação, 
Edivane Tristão dos Santos Alves, e ratificada pelo Sr. Paulo Henrique de 
carvalho vieira, na qualidade de secretário Municipal de finanças.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222747 ; oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-0023; 
coNtrataNte.: Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá; coNtrata-
da(o): empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pa-
rá-Prodepa; oBJeto: contratação de empresa para fornecimento de licença de 
uso anual do sistema específico de identificação civil da Secretaria de Estado de 
segurança pública, para emissão de identificação ( Registro Geral- RG) visando 
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atender as necessidades da Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá-Pa 
.valor total: r$ 5.330,66 ( cinco mil, trezentos e trinta reais e sessenta e seis 
centavos); viGÊNcia: 06 de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
edUardo saMPaio GoMes leite
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 813658
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

aViso de LicitaÇÃo - toMada de PreÇo Nº 007/2022-tP
retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo - toMada de PreÇo Nº 007/2022-tP
Na Publicação circulada no dia 10/06/2022, Diário Oficial Nº. 35.004, Página: 234
onde se lê: toMada de PreÇo Nº 007/2022-tP
Leia-se: toMada de PreÇo Nº 003/2022-tP
carlos augusto de lima Gouvêa
Prefeito

Protocolo: 813660
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de coNtrato

eXtrato de coNtrato Nº 110/2022, r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: reGioNal BeleM distriBUidora de Pro-
dUtos radioloGicos ltda. valor: r$ 63.232,70 objeto: MedicaMeN-
tos, iNsUMos, Material tÉcNico, Material laBoratorial e odoN-
toloGico Para ateNder as Necessidades do fUNdo MUNiciPal de 
saÚde. que entre si celebram o Município de terra santa. a vigência do 
contrato é de 18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 111/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: ar fioreNZaNo distriBUidora de Me-
dicaMeNtos ltda valor: r$ 103.172,00 objeto: MedicaMeNtos, iNsU-
Mos, Material tÉcNico, Material laBoratorial e odoNtoloGico 
Para ateNder as Necessidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que 
entre si celebram o Município de terra santa. a vigência do contrato é de 
18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 112/2022, r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: arMaZÉM dos MedicaMeNtos eireli. 
valor: r$ 50.850,00 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉc-
Nico, Material laBoratorial e odoNtoloGico Para ateNder as 
Necessidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram 
o Município de terra santa. a vigência do contrato é de 18/05/2022 e en-
cerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 113/2022, r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: cePalaB laBoratÓrios s.a. valor: r$ 
10.496,90 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉcNico, Ma-
terial laBoratorial e odoNtoloGico Para ateNder as Necessi-
dades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram o Municí-
pio de terra santa. a vigência do contrato é de 18/05/2022 e encerramen-
to em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 114/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: cH3 coMercio de ProdUtos Medicos 
HosPitalares UNiPessoal ltda. valor: r$ 3.008,70 objeto: Medica-
MeNtos, iNsUMos, Material tÉcNico, Material laBoratorial e 
odoNtoloGico Para ateNder as Necessidades do fUNdo MUNi-
ciPal de saÚde. que entre si celebram o Município de terra santa. a 
vigência do contrato é de 18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 115/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: cirUrGica sao feliPe ProdUtos Para 
saUde eireli. valor: r$ 77.662,00 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, 
Material tÉcNico, Material laBoratorial e odoNtoloGico Para 
ateNder as Necessidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que en-
tre si celebram o Município de terra santa. a vigência do contrato é de 
18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 116/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: d.l. vascoNcelos - ltda. valor: r$ 27.086,00 
objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉcNico, Material laBo-
ratorial e odoNtoloGico Para ateNder as Necessidades do fUNdo 
MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram o Município de terra santa. a 
vigência do contrato é de 18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 117/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: e de a cavalcaNte e cia ltda. valor: r$ 
240.190,55 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉcNico, Ma-
terial laBoratorial e odoNtoloGico Para ateNder as Necessi-
dades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram o Municí-
pio de terra santa. a vigência do contrato é de 18/05/2022 e encerramen-
to em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 118/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: elisvaNdia Matos doNiNi eireli valor: 
r$ 25.135,65 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉcNico, 
Material laBoratorial e odoNtoloGico Para ateNder as Neces-
sidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram o Mu-
nicípio de terra santa. a vigência do contrato é de 18/05/2022 e encerra-
mento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 119/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: eMiGe Materiais odoNtoloGicos ltda 
valor: r$ 1.185,00 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉc-
Nico, Material laBoratorial e odoNtoloGico Para ateNder as 
Necessidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram 
o Município de terra santa. a vigência do contrato é de 18/05/2022 e en-
cerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 120/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: f. cardoso & cia ltda valor: r$ 752.093,92 
objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉcNico, Material laBo-
ratorial e odoNtoloGico Para ateNder as Necessidades do fUNdo 
MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram o Município de terra santa. a 
vigência do contrato é de 18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 121/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: Galli e liotto coMercio de ProdUtos 
HosPitalares ltda valor: r$ 118.639,50 objeto: MedicaMeNtos, iN-
sUMos, Material tÉcNico, Material laBoratorial e odoNtoloGi-
co Para ateNder as Necessidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. 
que entre si celebram o Município de terra santa. a vigência do contrato é 
de 18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 122/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: JUciletH alves Pereira valor: r$ 
266.956,07 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉcNico, 
Material laBoratorial e odoNtoloGico Para ateNder as Neces-
sidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram o Mu-
nicípio de terra santa. a vigência do contrato é de 18/05/2022 e encerra-
mento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 123/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: KaNia coMÉrcio de ProdUtos HosPi-
talares ltda valor: r$ 2.964,00 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, 
Material tÉcNico, Material laBoratorial e odoNtoloGico Para 
ateNder as Necessidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que en-
tre si celebram o Município de terra santa. a vigência do contrato é de 
18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 124/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: liZ coMercio atacadista de ProdUtos 
HosPitalares eireli valor: r$ 638,00 objeto: MedicaMeNtos, iNsU-
Mos, Material tÉcNico, Material laBoratorial e odoNtoloGico 
Para ateNder as Necessidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que 
entre si celebram o Município de terra santa. a vigência do contrato é de 
18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 125/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: M. de freitas GodiNHo - Me valor: r$ 
357.475,45 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉcNico, Mate-
rial laBoratorial e odoNtoloGico Para ateNder as Necessidades 
do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram o Município de terra 
santa. a vigência do contrato é de 18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 126/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: Med ceNter coMercial ltda valor: r$ 
120.976,00 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉcNico, 
Material laBoratorial e odoNtoloGico Para ateNder as Neces-
sidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram o Mu-
nicípio de terra santa. a vigência do contrato é de 18/05/2022 e encerra-
mento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 127/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: MedleveNsoHN coMÉrcio e rePreseN-
taÇÕes de ProdUto HosPitalares ltda valor: r$ 5.000,00 objeto: 
MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉcNico, Material laBorato-
rial e odoNtoloGico Para ateNder as Necessidades do fUNdo 
MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram o Município de terra santa. 
a vigência do contrato é de 18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 128/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: MMH Med coMercio de ProdUtos Hos-
Pitalares ltda - Me valor: r$ 3.705,00 objeto: MedicaMeNtos, iNsU-
Mos, Material tÉcNico, Material laBoratorial e odoNtoloGico 
Para ateNder as Necessidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que 
entre si celebram o Município de terra santa. a vigência do contrato é de 
18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 129/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: NatcofarMa do Brasil ltda valor: r$ 
185.220,00 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉcNico, 
Material laBoratorial e odoNtoloGico Para ateNder as Neces-
sidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram o Mu-
nicípio de terra santa. a vigência do contrato é de 18/05/2022 e encerra-
mento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 130/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: Nord ProdUtos eM saUde ltda valor: r$ 
28.632,00 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉcNico, Mate-
rial laBoratorial e odoNtoloGico Para ateNder as Necessidades 
do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram o Município de terra 
santa. a vigência do contrato é de 18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.
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eXtrato de coNtrato Nº 131/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: PHarMa Bra coMercio de ProdUtos 
farMaceUticos eireli valor: r$ 27.797,00 objeto: MedicaMeNtos, 
iNsUMos, Material tÉcNico, Material laBoratorial e odoNto-
loGico Para ateNder as Necessidades do fUNdo MUNiciPal de 
saÚde. que entre si celebram o Município de terra santa. a vigência do 
contrato é de 18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 132/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: PoNtoMedi distriBUidora de Medica-
MeNtos ltda valor: r$ 4.574,80 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, 
Material tÉcNico, Material laBoratorial e odoNtoloGico Para 
ateNder as Necessidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que en-
tre si celebram o Município de terra santa. a vigência do contrato é de 
18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 133/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: Portela & liMa ltda valor: r$ 60.694,61 
objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, Material tÉcNico, Material laBo-
ratorial e odoNtoloGico Para ateNder as Necessidades do fUNdo 
MUNiciPal de saÚde. que entre si celebram o Município de terra santa. a 
vigência do contrato é de 18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 134/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: silva e delGado coMÉrcio de ProdUtos 
MÉdico HosPitalar eireli valor: r$ 248.645,60 objeto: MedicaMeN-
tos, iNsUMos, Material tÉcNico, Material laBoratorial e odoN-
toloGico Para ateNder as Necessidades do fUNdo MUNiciPal de 
saÚde. que entre si celebram o Município de terra santa. a vigência do 
contrato é de 18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.

eXtrato de coNtrato Nº 135/2022,r.P.e Nº 2022/09. 
contratante fMs contratada: stocK Med ProdUtos MÉdico-HosPi-
talares ltda valor: r$ 77.486,00 objeto: MedicaMeNtos, iNsUMos, 
Material tÉcNico, Material laBoratorial e odoNtoloGico Para 
ateNder as Necessidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. que en-
tre si celebram o Município de terra santa. a vigência do contrato é de 
18/05/2022 e encerramento em 18/05/2023.
odair José farias albuquerque.
Prefeito Municipal

Protocolo: 813665
MUNicÍPio de terra saNta - Pa

PreGÃo eLetroNico Nº 29/2022 oBJeto: aQUisiÇÃo de 
MateriaL de eXPedieNte destiNados À PMts e FUNdos 
MUNiciPais aBertUra No dia 27/06/2022 as 09:00 Hs. 

reGiMe de eXecUÇÃo iNdireta Por PreÇo UNitário, critÉrio de JUl-
GaMeNto: MeNor PreÇo Por iteM, Horário de BrasÍlia. local: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, os editais e seUs aNeXos eN-
coNtraM-se disPoNÍveis No site: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/18/, QUalQUer esclareciMeNto soBre o edital será feito Pelo 
eNdereÇo eletrÔNico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

PreGÃo eLetroNico Nº 30/2022  
oBJeto: aQUisiÇÃo de Material PerMaNeNte destiNados À PMts e 
fUNdos MUNiciPais aBertUra No dia 29/06/2022 as 09:00 Hs. reGiMe 
de eXecUÇÃo iNdireta Por PreÇo UNitário, critÉrio de JUlGaMeNto: 
MeNor PreÇo Por iteM, Horário de BrasÍlia. local: https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br/18/, os editais e seUs aNeXos eNcoNtraM-
se disPoNÍveis No site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, 
QUalQUer esclareciMeNto soBre o edital será feito Pelo eNdereÇo 
eletrÔNico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

PreGÃo eLetroNico Nº 31/2022  
oBJeto: aQUisiÇÃo de Óleos lUBrificaNtes derivados de PetrÓleo 
destiNados a PMts aBertUra No dia 30/06/2022 as 09:00 Hs. reGiMe 
de eXecUÇÃo iNdireta Por PreÇo UNitário, critÉrio de JUlGaMeNto: 
MeNor PreÇo Por iteM, Horário de BrasÍlia. local: https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br/18/, os editais e seUs aNeXos eNcoNtraM-
se disPoNÍveis No site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, 
QUalQUer esclareciMeNto soBre o edital será feito Pelo eNdereÇo 
eletrÔNico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

PreGÃo eLetroNico Nº 32/2022  
oBJeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Prestadora de serviÇos de MaNU-
teNÇÃo, iNstalaÇÃo e coNfiGUraÇÃo de coMPUtadores e iMPressora 
Para a PMts e fUNdos aBertUra No dia 01/07/2022 as 09:00 Hs. reGiMe 
de eXecUÇÃo iNdireta Por PreÇo UNitário, critÉrio de JUlGaMeNto: 
MeNor PreÇo Por iteM, Horário de BrasÍlia. local: https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br/18/, os editais e seUs aNeXos eNcoNtraM-
se disPoNÍveis No site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, 
QUalQUer esclareciMeNto soBre o edital será feito Pelo eNdereÇo 
eletrÔNico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

PreGÃo eLetroNico Nº 33/2022  
oBJeto: aQUisiÇÃo de PeÇas de rePosiÇÃo dos oNiBUs escola-
res Para ateNder a deMaNda da secretaria MUNiciPal de edUca-
ÇÃo (traNsPorte escolar) No eXercÍcio de 2022 aBertUra No dia 
04/07/2022 as 09:00 Hs. reGiMe de eXecUÇÃo iNdireta Por PreÇo 
UNitário, critÉrio de JUlGaMeNto: MeNor PreÇo Por iteM, Ho-
rário de BrasÍlia. local: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/, os editais e seUs aNeXos eNcoNtraM-se disPoNÍveis No 
site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUalQUer es-
clareciMeNto soBre o edital será feito Pelo eNdereÇo eletrÔ-
Nico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

PreGÃo eLetroNico Nº 34/2022  
oBJeto: coNtrataÇÃo de serviÇos de traNsPorte flUvial. aBer-
tUra No dia 05/07/2022 as 09:00 Hs. reGiMe de eXecUÇÃo iNdireta 
Por PreÇo UNitário, critÉrio de JUlGaMeNto: MeNor PreÇo Por 
iteM, Horário de BrasÍlia. local: https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br/18/, os editais e seUs aNeXos eNcoNtraM-se disPoNÍ-
veis No site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUal-
QUer esclareciMeNto soBre o edital será feito Pelo eNdereÇo 
eletrÔNico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.
PreGÃo eLetroNico Nº 35/2022 Para reGistro de PreÇo 

oBJeto:coNtrataÇÃo de serviÇos de diárias de HosPedaGeM destiNadas ao 
fMs. aBertUra No dia 06/07/2022 as 09:00 Hs. reGiMe de eXecUÇÃo iNdireta 
Por PreÇo UNitário, critÉrio de JUlGaMeNto: MeNor PreÇo Por iteM, Horário 
de BrasÍlia. local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, os editais e 
seUs aNeXos eNcoNtraM-se disPoNÍveis No site: https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/18/, QUalQUer esclareciMeNto soBre o edital será feito Pelo 
eNdereÇo eletrÔNico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.
odair Jose farias alBUQUerQUe
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 813672
MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ

eXtrato de coNtrato
eXtrato de coNtrato Nº 0058/2022, t.P Nº 00002/2022. 

contratante PMts/fMe contratada: Pereira & NoGUeira ltda. valor: 
265.001,33 objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para eXecUÇÃo de 
oBras de coNstrUÇÃo, reforMas e aMPliaÇÕes de escolas Na ZoNa 
rUral do MUNicÍPio(coNstrUÇÃo da escola MUNiciPal saNta Maria) 
que entre si celebram o Município de terra santa. a vigência do contrato é de  
6 Meses começando de 13 abril de 2022 até 13 de outubro  de 2022.

eXtrato de coNtrato Nº 0136/2022, t.P Nº 00001/2022. 
contratante PMts/fMe contratada: Pereira & NoGUeira ltda. valor: 
1.389.370,13 objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para eXecUÇÃo de oBras 
de coNstrUÇÃo, reforMas e aMPliaÇÕes de escolas Na ZoNa UrBaNa 
do MUNicÍPio) lote 2 reforMa da escola MUNiciPal Prof. NÚBia BeNtes 
PicaNÇo e coBertUra da QUadra - ZoNa UrBaNa - MUNicÍPio de terra 
saNta/Pa. que entre si celebram o Município de terra santa. a vigência do con-
trato é de  6 Meses começando de 23 Maio de 2022 até 23 de Novembro.

eXtrato de coNtrato Nº 0138/2022, t.P Nº 00001/2022. 
contratante PMts/fMe contratada: coNstrUtora oeste ltda. valor: 
r$ 179.084,08 objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para eXecUÇÃo de 
oBras de coNstrUÇÃo, reforMas e aMPliaÇÕes de escolas Na ZoNa 
UrBaNa do MUNicÍPio) lote 3: reforMa da escola Prof. edMara 
cUNHa carvalHo - ZoNa UrBaNa - MUNicÍPio de terra saNta/Pa. que 
entre si celebram o Município de terra santa. a vigência do contrato é de  6 
Meses começando de 06 de junho de 2022 até 06 de dezembro  de 2022.

eXtrato de coNtrato Nº 0139/2022, t.P Nº 00001/2022. 
contratante PMts/fMe contratada: coNstrUtora oeste ltda. valor: 
216.285,47 objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para eXecUÇÃo de 
oBras de coNstrUÇÃo, reforMas e aMPliaÇÕes de escolas Na 
ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio“lote 4: coNstrUÇÃo do Bicicletário 
e reservatÓrio elevado da escola Prof. raiMUNda da costa BeN-
tes - ZoNa UrBaNa - MUNicÍPio de terra saNta/Pa”. que entre si 
celebram o Município de terra santa. a vigência do contrato é de  6 Meses 
começando de 06 de junho 2022 até 06 de dezembro  de 2022.

eXtrato de coNtrato Nº 0140/2022, t.P Nº 00001/2022. 
contratante PMts/fMe contratada: coNstrUtora oeste ltda. valor: 118.509,98 
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para eXecUÇÃo de oBras de coNstrU-
ÇÃo, reforMas e aMPliaÇÕes de escolas Na ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio) 
coNtrataÇÃo de eMPresa Para eXecUÇÃo de oBras de coNstrUÇÃo, re-
forMas e aMPliaÇÕes de escolas Na ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio. que entre 
si celebram o Município de terra santa. a vigência do contrato é de  6 Meses come-
çando de 06 de junho 2022 até 06 de dezembro  de 2022.
odair José farias albuquerque.
Prefeito Municipal

Protocolo: 813669
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
aViso de adiaMeNto

a PrefeitUra MUNiciPal de toMÉ-aÇU / Pa torna público para conhecimento 
dos interessados, que o PreGÃo eletrÔNico - srP Nº 9/2022-2605001, cujo 
objeto é: reGistro de PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo de 
eMPresa esPecialiZada  Para aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos e Materiais 
PerMaNeNtes Para o aParelHaMeNto de  estaBeleciMeNtos de saÚde 
do MUNicÍPio de toMÉ aÇU (itens fracassados do reGistro de PreÇos Para 
PreGÃo eletrÔNico Nº 9/2022-1304001-srP), com abertura prevista para o 
dia 10/06/2022 às 09:00 h, fica ADIADA para o dia 27/06/2022 às 09:00 h no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 813675



diário oficial Nº 35.007   135Terça-feira, 14 DE JUNHO DE 2022

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUrUÍ

  aViso de editaL de LicitaÇÃo
  PreGÃo eLetroNico Nº 8/2022-041

abertura dia 28/06/2022, às 09:00 horas, no compras públicas, tipo Menor Pre-
ço Global, objeto contratação de empresa especializada para o fornecimento e 
instalação de câmara frigorífica visando atender o mercado municipal de Tucuruí.
 tucuruí/Pa,14/06/2022.
 ferNaNdo Barros liMa
 Pregoeiro

Protocolo: 813121

.

.

ParticULares
.

torna-se público a solicitação de Licença ambiental de ativida-
de rural - Lar, para atividade de Bovinocultura, sob o processo de nº 
097/2022, FaZeNda BeLo HoriZoNte, protocolado em 05/05/2022 na 
seMMa- secretaria Municipal de Meio ambiente - Goianésia-Pa.

Protocolo: 813617
torna-se público a solicitação de Licença ambiental de ativida-
de rural - Lar, para atividade de Bovinocultura, sob o processo de nº 
096/2022, FaZeNda caLiFÓrNia, protocolado em 05/05/2022 na seM-
Ma- secretaria Municipal de Meio ambiente - Goianésia-Pa.

Protocolo: 813614
sÉrGio GUiMarÃes, cPF n° 931.870.416-04, torna público que re-
cebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente e recursos Hídricos de 
floresta do araguaia/Pa a licença de instalação/operação N° 01/2022 
para o desenvolvimento da atividade secagem e armazenamento de grãos, 
Fazenda estrela do araguaia, localizada no Município de floresta do 
araguaia/Pa.

Protocolo: 813612
cLaUdioMar ViceNte KeHrNVaLd, torna público que recebeu da 
secretaria Municipal de Meio ambiente e recursos Hídricos de santa Maria 
das Barreiras (seMMarH), a licença ambiental de instalação (li) nº. 
065/2022, para implantação de silo para Grãos na fazenda santo reis, 
localizada no município de santa Maria das Barreiras / Pa.

Protocolo: 813607
rodaNdo traNsPortes Ltda, cNPJ 09.433.294/0007-05, sediada 
na rodovia Pa 150, km 06, anexo Hiper Posto Bloco a, sala 48, Bairro, Muni-
cípio Marabá/Pa, estado do Pará, torna público que recebeu em 02/06/2022 
junto a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade - seMas 
a licença de operação (lo) n°13516/2022 para atividade traNsPorte de 
MiNÉrio/coQUe, sob o número de processo nº 2022/11502.

Protocolo: 813610
recebimento de Licença ambiental de atividade rural - Lar
cristiNa saNtaNa MacHado PiaNa/caroLiNe saNtaNa MacHado 
- FaZeNda acaPU, cPF: 074.966.527-09/ 085.193.697-07, torna-se pú-
blico que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar de nº 009/2022, 
para atividade de Bovinocultura e cultura de ciclo curto da seMMa- secretaria 
Municipal de Meio ambiente - Goianésia-Pa, validade até 20/04/2025.

Protocolo: 813605

.

.

eMPresariaL
.

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 018/2022
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: contratação de serviços de engenharia para adequação de rede 
estabilizada, sistemas eletrônicos, sPda, além da ampliação da escola 
sesi Paragominas, em atendimento as necessidades do sesi-dr/Pa con-
forme edital e anexo i.
aBertUra: 05 de julho de 2022.

local da aBertUra: Unidade operacional de Paragominas/Pa (rodovia 
Pa 256 km 01, s/N, Bairro da Nova conquista, ceP 68.625-970).
Horário da aBertUra: 09:00 Horas (Horário local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial e ainda
solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiePa - http://
fiepa.org.br/
Belém (Pa), 14 de junho de 2022.
NeiltoN carNeiro do NasciMeNto
Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sesi e seNai

Protocolo: 813595
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022 coM reGistro de PreÇos
o sesi- dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de troféus e medalhas para premiações esportivas, em 
atendimento as necessidades do sesi-dr/Pa conforme edital e anexo i.
aBertUra: 23 de junho de 2022.
local da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/
Belém do Pará.
Horário da aBertUra: 10:00 Horas (Horário local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda
solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiePa - http://
fiepa.org.br/
Poderá também ser obtido através do site do BB, no endereço eletrônico do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br
Belém (Pa), 14 de junho de 2022.
NeiltoN carNeiro do NasciMeNto
Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sesi e seNai

Protocolo: 813596
rocHa e rocHa distriBUidora de ProdUtos HosPitaLares 
UNiPessoaL Ltda, cNPJ: 36.850.210/0001-16, com sede na estrada 
das águas lindas, rua amazonas, 03 - Bairro águas lindas, ananindeua-
Pa, torna público que requereu junto a secretaria Municipal de Meio am-
biente de ananindeua a reNovaÇÃo da liceNÇa aMBieNtal de oPera-
ÇÃo. atendida sob o nº l051122, para atividade de comércio atacadista de 
medicamentos e drogas de uso humano, 10 de junho de 2022.

Protocolo: 813599
a transcidade serviços ambientais eireli - cidade Limpa ambiental, 
cNPJ: 03.307.982/0002-38, torna público que recebeu da secretaria 
de estado de Meio ambiente e sustentabilidade - seMas/Pa, a licença de 
operação Nº 13430/2022 - coleta e transporte de resíduos de serviço de 
saúde, Porte c-iii, com validade até 10/05/2025.

Protocolo: 813600
aUto Posto Wr, cNPJ: 25.033.773/0001-03, torna público que rece-
beu da secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade (seMas/
Pa) a sua licença de operação Nº.: 13548/2022, validade até: 06/03/2027 
(Processo Nº.: 2021/0000026940) para a atividade de empresa transpor-
tadora de substâncias e produtos perigosos (Nv: 1 - Porte: a-iii) localizado na 
rodovia Br 222 Km 149, s/N - Bela vista em abel figueiredo - Pa.

Protocolo: 813603
a FGr UrBaNisMo BeLÉM s/a - sPe, cNPJ: 09.046.621/0001-80, 
torna público que recebeu da secretária Municipal de Meio ambiente - 
seMMa/MaritUBa, a licença de operação Nº 0053/2022 para a atividade 
Parcelamento do solo/ loteamento/ desmembramento, sem fracionamen-
to, endereço rod. Br 316 - km 18, sNº, Bela vista, Marituba/Pa, através 
do processo Nº 0322/2021.

Protocolo: 813604
ideaL reNt a car eireLi, torna público que recebeu da seMMa/
aLtaMira, a Licença de operação - Lo nº 019/2022, válida até 
17/05/2024, para atividade de Lavagem de veículos, lubrificação, polimen-
to, lava-jato, oficina mecânica, troca de óleo, em Altamira/PA.

Protocolo: 813591
saNdoVaL BeZerra dos saNtos, torna público que recebeu da 
seMMa/MediciLaNdia, a licença de operação - lo nº 03/2022, válida 
até 17/03/2024, para atividade de extração de areia, cascalho, argila e 
seixo, dentro de corpos hídricos, em Medicilândia/Pa.

Protocolo: 813592
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ceraMica cUrUa-UNa Ltda, torna público que recebeu da seM-
Ma/stM, a Licença de operação - Lo nº 2022/0000096, válida até 
08/05/2026, para atividade de fabricação de artefatos de ceramica e barro 
cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos, em santarém/Pa.

Protocolo: 813588
aUto Posto reGioNaL Ltda/aUto Posto FerNaNdo GUiLHoN 
cNPJ 27.838.724/0001-65 torna público que requereu no dia 01/06/2022 
junto a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade - seMas 
da cidade de santarém/Pa, sob o protocolo de nº 2022/0000018532 a 
renovação da sua licença de operação nº 11453/2018 com validade até 
04/12/2022, para a atividade de Posto revendedor de combustíveis para 
veículos automotores.

Protocolo: 813587
atacadÃo s.a. - cNPJ: 75.315.333/0001-09 torna público que re-
quereu da secretaria Municipal de Meio ambiente - seMMa, através do 
processo nº (1229/2022), a licença de instalação nº 41/2022 para am-
pliação do depósito do atacadão, na rod. augusto Montenegro - Km 11, 
Guajará - Belém - Pa, com validade até 26/05/2024.

Protocolo: 813582
atacadÃo distriBUiÇÃo coMercio e iNdUstria Ltda torna pú-
blico que requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente - seMMa, 
através do processo nº (1229/2022), a autorização de supressão vegetal 
nº 14/2022 para ampliação do depósito do atacadão, na rod. augusto 
Montenegro - Km 11, Guajará - Belém - Pa, com validade até 26/11/2022.

Protocolo: 813579
aG serViÇos, traNsPortes e coNstrUÇÕes Ltda, cNPJ 
06.296.434/0001-67, sediada na avenida transamazônica, nº 2449, 
Bairro cidade Nova, Marabá-Pa, Município de Marabá/Pa, estado do Pará, 
torna público que recebeu em 01/06/2022 junto a secretaria de estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade - seMas a licença de operação (lo) sob 
o n° 13509/2022 para atividade traNsPorte de MiNÉrio/coQUe, sob o 
número de processo nº 16460/2022.

Protocolo: 813572
atacadÃo distriBUiÇÃo coMercio e iNdUstria Ltda torna 
público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente - seMMa, 
através do processo nº (1229/2022), a autorização de supressão vegetal 
nº 14/2022 para ampliação do depósito do atacadão, na rod. augusto 
Montenegro - Km 11, Guajará - Belém - Pa, com validade até 26/11/2022.

Protocolo: 813575
atacadÃo s.a. - cNPJ: 75.315.333/0001-09 torna público que rece-
beu da secretaria Municipal de Meio ambiente - seMMa, através do pro-
cesso nº (1229/2022), a licença de instalação nº 41/2022 para ampliação 
do depósito do atacadão, na rod. augusto Montenegro - Km 11, Guajará 
- Belém - Pa, com validade até 26/05/2024.

Protocolo: 813576
a cLaro s.a inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60, torna público 
recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de abel figueiredo a 
licença de operação sob o n°005/2022 com validade até 30.05.2024 para 
atividade de telefonia celular, situado na rodovia Br 222, fazenda alto da 
serra Gleba água azul - abel figueiredo - Pa (PaafG90).

Protocolo: 813569
 a empresa LUKas FaBricaNte MartiNs (Boteco cerVeJaria 
e GriLL), inscrita no cNPJ: 36.235.165/0001-90, torna público que 
requereu junto à secretaria Municipal do verde e do Meio ambiente de 
Paragominas a obtenção da licença de operação para a atividade de casa 
de festas e eveNtos, mediante o processo 2505001/22.

Protocolo: 813564
carGiLL aGrÍcoLa s/a cNPJ n°60.498.706/0335 - 94 localizada 
na av. cuiabá, lote 04, s/n - município de santarém/Pa, torna público 
que recebeu da secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas/Pa, a lo n° 13441/2022 válida até 28/11/2025 para atividade 
0472-1 - instalação portuária dentro ou fora do porto organizado e termi-
nal de uso privado somente para cargas não perigosas.

Protocolo: 813566
MiNistÉrio da ecoNoMia
BaNco da aMaZÔNia s.a.

sociedade de ecoNoMia Mista de caPitaL aBerto
cNPJ 04.902.979/0001-44  -  Nire 15300005132

asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria de acioNistas
editaL de coNVocaÇÃo

são convidados os acionistas do Banco da amazônia s.a., companhia aberta, a par-
ticipar da assembleia Geral extraordinária que será realizada no dia 24 de junho de 
2022, às 15h, no 15° andar do edifício sede, na avenida Presidente vargas nº 800, 
Auditório Lamartine Nogueira, Belém (PA) - CEP 66017-901, a fim de:
1.  deliberar sobre a proposta de revisão da remuneração dos membros 
estatutários para vigorar no período de junho/2022 a março/2023; e

2.  deliberar sobre eleição de membro do conselho de administração.
Participação na assembleia - informações Gerais:
•  A participação do acionista poderá ser pessoal, por procurador devida-
mente constituído, via Plataforma digital ou via Boletim de voto a distância 
por meio da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. o Banco da amazônia, visando a 
segurança de todos e em cumprimento às medidas sanitárias, recomenda 
a adoção do Boletim de voto a distância, mesmo diante da possibilidade de 
participação presencial e via Plataforma digital.
•  De acordo com o disposto na Medida Provisória n° 931, de 30.03.2020, 
e na instrução cvM nº 481, de 17.12.2009 e alterações posteriores, além 
da possibilidade de participação presencial e de voto à distância, será dis-
ponibilizada Plataforma digital para que os acionistas possam acompanhar 
a assembleia e exercer seu direito de voto.
•  O Banco disponibilizará para essa Assembleia o sistema de votação à 
distância, conforme previsto nos artigos 21-a e seguintes da instrução 
cvM nº 481/2009 e alterações, cujas orientações de envio pelos acionistas 
estão expressas no documento disponibilizado no sítio eletrônico da comis-
são de valores Mobiliários e na página da rede mundial de computadores 
do Banco da amazônia - www.bancoamazonia.com.br.  será permitido que 
seus acionistas enviem boletins de voto à distância por meio de seus res-
pectivos agentes de custódia; através da apresentação do boletim de voto 
à distância devidamente preenchido e documentos de identidade com foto 
em qualquer agência do Banco Bradesco s.a (opção válida somente para 
acionistas com ações escrituradas junto ao Banco escriturador) ou, ainda, 
diretamente ao Banco da amazônia
•  Para participar e deliberar na Assembleia, os acionistas devem observar 
as seguintes orientações:
a) excepcionalmente, será dispensado o depósito do instrumento de man-
dato, nos termos do art. 126 da lei nº 6.404/1976 e alterações posterio-
res, na sede do Banco da amazônia. os instrumentos de procuração, os 
documentos de identificação e de posição acionária serão recebidos por 
meio do endereço eletrônico secre@bancoamazonia.com.br em até 48 ho-
ras antes da realização da assembleia, ou seja, até às 15 horas do dia 22 
de junho de 2022;
b) excepcionalmente, para as assembleias ora convocadas, não será ne-
cessário o reconhecimento de firma nas procurações outorgadas pelos 
acionistas aos seus representantes, assim como será dispensada a auten-
ticação dos documentos que acompanharem o boletim de voto a distância. 
as procurações outorgadas na forma eletrônica pelos acionistas aos seus 
representantes deverão utilizar certificados emitidos pela Infraestrutura de 
chaves Públicas Brasileira - icP-Brasil;
c) para participação presencial, o acionista deverá comparecer à assem-
bleia munido de documento que comprove a sua identidade e, também, de 
comprovante de titularidade das ações de emissão da sociedade expedido 
pelo custodiante. o comprovante de titularidade será dispensado para o 
titular de ações escriturais custodiadas no Bradesco. os acionistas, seus 
representantes ou procuradores, que optarem pela participação presencial 
deverão fazer uso obrigatório de máscara protetora;
d) para participação remota, por meio da Plataforma digital, ocorrerá median-
te credenciamento prévio com antecedência mínima de 48 horas da realização 
da assembleia, ou seja, até às 15 horas do dia 22 de junho de 2022, cujas 
solicitações deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico secre@banco-
amazaonia.com.br acompanhada dos documentos para participação;
e) o envio de boletins de voto a distância por meio da B3 - Brasil, Bolsa, 
Balcão dispensa a necessidade de credenciamento prévio. Para participa-
ção na modalidade de voto à distância, o preenchimento e envio do boletim 
deverão ser realizados até o dia 17 de junho de 2022 (inclusive).
documentos à disposição dos acionistas: este anúncio de convocação e 
a Proposta do conselho de administração contendo todas as informações 
exigidas pela regulamentação vigente. referidos documentos estão à dis-
posição dos acionistas na secretaria executiva do Banco da amazônia, na 
av. Presidente vargas, nº 800 - 13º andar, Belém (Pa), e estão sendo, 
inclusive, disponibilizados no site www.bancoamazonia.com.br - relação 
com investidores, estando também disponíveis nos sites da B3 - Brasil, 
Bolsa e Balcão e cvM.
Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos 
no site www.bancoamazonia.com.br - relações com investidores - atendi-
mento aos investidores.
Belém (Pa), 30 de maio de 2022.
aNdrea Maria raMos leoNel
Presidente do conselho de administração

Protocolo: 813560
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