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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 135, inciso ii, da constituição Es-
tadual, VEra lUcia alVES dE oliVEira do cargo de Secretário de Estado 
de comunicação, a contar de 1º de agosto de 2022.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUlHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
designar aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS, Secretária adjunta, para 
responder, interinamente, até ulterior deliberação, pela Secretaria de Esta-
do de comunicação, a contar de 1º de agosto de 2022.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUlHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo 
Governador do Estado

Protocolo: 834307

d e c r e t o Nº 2528, de 29 de JULHo 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$ 89.965.373,27 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$ 89.965.373,27 (oitenta e Nove Mi-
lhões, Novecentos e Sessenta e cinco Mil, Trezentos e Setenta e Três reais 
e Vinte e Sete centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071010445115087552 - SEdoP 0101 449051 260.437,02
071011545114897645 - SEdoP 0131 449051 280.000,00
071011581114997659 - SEdoP 0101 449051 58.000.000,00
071011581114997659 - SEdoP 0301 449051 700.000,00
291012678214867429 - SETraN 0125 449051 2.562.254,84
552012372215087669 - ProdEPa 0101 449052 1.000.746,00
582012884600009042 - cEaSa 0101 469092 129.871,60

842010912212978338 - iGEPrEV 0261 339035 500.000,00
842010912212978338 - iGEPrEV 0261 339037 750.000,00
842010912212978338 - iGEPrEV 0261 339039 436.375,81
842010912212978338 - iGEPrEV 0261 449052 1.500.000,00
842010912615088238 - iGEPrEV 0261 339040 3.000.000,00

871010824415058858 - fEaS 0101 339048 20.000.000,00
901011012212978338 - fES 0301 449052 845.688,00

ToTal 89.965.373,27

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 444042 129.871,60
071011545114897645 - SEdoP 0301 444042 700.000,00
071011545115087556 - SEdoP 0101 444042 8.000.000,00
071011751214897644 - SEdoP 0131 449051 280.000,00

171022884300009006 - Enc. SEfa 0101 329022 3.000.000,00
171022884400009007 - Enc. SEfa 0101 329022 2.000.000,00
171022884500003033 - Enc. SEfa 0101 459065 2.000.000,00
171022884500003066 - Enc. SEfa 0101 459065 13.000.000,00
291012678214867505 - SETraN 0125 449051 2.562.254,84

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 335041 1.000.746,00

562012112212978338 - iTErPa 0261 339037 1.686.375,81
562012112615088238 - iTErPa 0261 339040 1.500.000,00
672011648214897642 - coHaB 4101 449051 20.000.000,00
742011236415066001 - UEPa 0261 339018 61.687,00
742011236415066001 - UEPa 0261 339020 92.495,00
742011236415067602 - UEPa 0261 449052 197.367,53
742011236415067667 - UEPa 0261 449039 56.217,00
742011236415068866 - UEPa 0261 339014 133.548,00
742011236415068866 - UEPa 0261 339030 670.587,00
742011236415068866 - UEPa 0261 339031 14.133,00
742011236415068866 - UEPa 0261 339033 333.642,00
742011236415068866 - UEPa 0261 339035 21.200,00
742011236415068866 - UEPa 0261 339039 534.495,00
742011236415068866 - UEPa 0261 339047 252.275,22
742011236415068870 - UEPa 0261 339014 117.487,00
742011236415068870 - UEPa 0261 339018 98.349,00
742011236415068870 - UEPa 0261 339030 206.198,77
742011236415068870 - UEPa 0261 339033 83.748,82
742011257115068473 - UEPa 0261 339014 1.938,32
742011257115068473 - UEPa 0261 339018 10.131,00
742011257115068473 - UEPa 0261 339030 77.689,84
742011257115068473 - UEPa 0261 339033 20.247,00
742011257115068473 - UEPa 0261 339036 7.809,00
742011257115068473 - UEPa 0261 339039 5.362,50
742011257115068473 - UEPa 0261 339047 3.392,00
901011030215078289 - fES 0301 449051 845.688,00

911010445115087552 - SEPlad 0101 449051 260.437,02
951012645114897647 - NGTM 4101 449051 30.000.000,00

ToTal 89.965.373,27

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de julho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 834303

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 1.225/2022-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° 2022/946785, de 27 de julho 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 JUrUTi/Pa, no período de 28 a 31/07/2022.

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, 28 de julho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.226/2022-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°2022/941585, de 26 de julho 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 ViGia dE NaZarÉ/Pa, no período de 27 a 29/07/2022.
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servidor objetivo

EliSSaNdro GoMES dE fariaS, cPf 832.410.274-49, matrícula 
funcional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo assessor administra-

tivo iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 de julho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.227/2022-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° 2022/900956, de 15 de julho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
BraSÍlia/df, no período de 18 a 21/07/2022.

servidor objetivo

carloS alVES dE MENdoNÇa, cPf 392.923.471-87, matrícula 
funcional nº 5946816/ 2, assessor, lotado na diretoria de Gestão 

de logística.

a serviço do Governo do Estado, na referida cidade.
 

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, 28 de julho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 834075

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

Portaria 213/2022-GaB/seac
Belém Pa 28 de julho de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/933022
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo 6,5 (seis e meia) diárias no período de 
31/07 a 06/08/2022, aos municípios de Parauapebas e canaã dos carajás, 
no Estado do Pará, tendo em vista “o acompanhamento das intervenções 
relacionadas à estrutura de engenharia dos complexos que serão executa-
das pela Vale e construtora Gonçalves dias..”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5947830-2 arTUr MaGNo dE carValHo 018.837.372-14
5956643-1 EdENilSoN dE liMa carValHo 852.693.872-04
5921564-2 rENaN BriTo JaNaU 007.972.522-82
5159121 raiMUNdo aNToNio fEio da coSTa 166.697.542-72

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário 28 de Julho de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 834141

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria aGe Nº 086/2022-GaB, de 29 de julho 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/838684.
rESolVE:
coNcEdEr à Servidora rita de Jesus Gomes de castro, matrícula 
761699/1, ocupante do cargo de Escrevente datilografo referência iii, lo-
tada nesta auditoria Geral do Estado - aGE, licença para atividade Política 
ou classista, conforme art. 77, inciso Vii c/c art. 94, do rJU, no período de 
25/07/2022 a 02/10/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 834027

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 087/2022-GaB, de 29 de julho 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/948146.
coNSidEraNdo que a servidora Eymmy Gabrielly rodrigues da Silva, 
matrícula nº 5901672/2, foi designada para responder pela função de 
Gerente, na assessoria Técnica desta auditoria Geral do Estado - aGE, 
no período de 06/07/2022 a 01/01/2023, em virtude da licença Mater-
nidade da kelen Nunes leão, matrícula nº 5955891/1, ocupante do cargo 
de Gerente, no período de 06/07/2022 a 01/01/2023, conforme Portaria 
aGE Nº 083/2022-GaB, de 20/07/2022, publicada no doE Nº 35.054 de 
22/07/2022.
rESolVE:
dESiGNar a servidora rosângela Pamplona ferreira, matrícula no 
57209544/4, para responder pela função de assessor Superior i, na as-
sessoria Técnica desta auditoria Geral do Estado - aGE, no período de 
06/07/2022 a 01/01/2023, em virtude da substituição da Titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 834028
Portaria aGe Nº 088/2022-GaB, de 29 de julho 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/948146.
coNSidEraNdo que a servidora rosângela Pamplona ferreira, matrícula 
no 57209544/4, foi designada para responder pela função de assessor 
Superior i, na assessoria Técnica desta auditoria Geral do Estado - aGE, 
no período de 06/07/2022 a 01/01/2023, em virtude da substituição da 
servidora Eymmy Gabrielly rodrigues da Silva, matrícula nº 5901672/2, 
ocupante do cargo de assessor Superior i, no período de 06/07/2022 a 
01/01/2023, conforme Portaria aGE Nº 087/2022-GaB, de 29/07/2022.
rESolVE:
dESiGNar o servidor lucas Monfredo Pantoja, matrícula nº 5956937/1, 
para responder pela função de assessor, na assessoria Técnica desta audi-
toria Geral do Estado - aGE, no período de 06/07/2022 a 01/01/2023, em 
virtude da substituição da Titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 834029

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 0216/2022 – GaBs/sePLad de 28 de JULHo de 2022.
dispõe sobre comissão Especial de licitação, encarregada do procedimento 
licitatório necessário à contratação de empresa especializada na realização 
de concursos público, visando realização de concurso Público para a Se-
cretária de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022 e,
coNSidEraNdo a competência institucional desta Secretaria, no que se 
refere à realização de concursos públicos aos Órgãos e Entidades do Poder 
Executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade da contratação da empresa especializada 
na realização da logística necessária à realização dos concursos públicos;
coNSidEraNdo a complexidade dos serviços que serão licitados;
coNSidEraNdo o que dispõe a legislação pertinente e, em especial, o 
artigo 51 da lei federal nº8.666/93;
rESolVE:
art. 1º - designar, para integrar a comissão Especial de licitação no sen-
tido de proceder à contratação de pessoa jurídica, especializada na pres-
tação de serviços de planejamento, organização, realização, processamen-
to e resultado final para homologação de Concurso Público para seleção 
de candidatos para a Secretária de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP.
art. 2º - a comissão Especial de licitação terá como membros os seguintes 
servidores:
i andré fernandes de Pontes - Presidente
ii flávia francinete ferreira Machado Nunes – Membro
iii Nadja alline de andrade Müller – Membro
iV daniel aben-athar lobato da Silva – Membro
V Edemilson fagundes Barbosa -Membro
art. 3º - as decisões serão tomadas e as sessões públicas realizada por 
pelo menos três membros da comissão  Especial de licitação
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 28 de Julho de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 834115
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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 735/2022-daF/sePLad, de 28 de JULHo 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° 2022/947333
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor BrUNo calaNdriNE alMEida, id. funcional nº 
57191355/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, lo tado no Nú-
cleo de controle interno, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
31 de agosto de 2022 a 29 de setembro de 2022, referente ao triênio de 
05/12/2013 a 04/12/2016.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
JUlHo  dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo

Protocolo: 834145

oUtras MatÉrias
.

decisÃo de recUrso adMiNistratiVo
Processo: 2019/184823
interessado: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
assunto: JUlGaMENTo dE rEcUrSo da liciTaÇÃo Para SElEÇÃo dE 
orGaNiZadoraS doS coNcUrSoS PÚBlicoS do iGEPrEV, Hol, fHcGV 
E fScMP.
considerando o recurso administrativo interposto pela objetiva concursos 
ltda. (doc. 267), a contrarrazão da consulplan (doc.268), bem como a 
decisão da comissão Especial de licitação (doc. 269).
considerando Manifestação Jurídica Nº 343/2022 - cJUr/SEPlad, (doc. 
279), aprovada pelo coordenadoria da consultoria Jurídica da SEPlad, 
(doc. 280) que recomenda que seja mantida a procedência do recurso in-
terposto pela licitante, nos termos do julgamento efetivado pela comissão 
Especial de licitação,
decido:
1. conhecer do recurso, posto que tempestivo;
2. Manter o entendimento da comissão Especial de licitação quanto ao 
recurso interposto, que delibera pela procedência do mesmo;
3. dê ciência aos interessados.
Belém, 27 de julho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 834086
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 
da coNcorrÊNcia PÚBLica N°. 005/2021

a SEcrETária dE ESTado PlaNEJaMENTo dE adMiNiSTraÇÃo, no uso 
de suas atribuições legais e após análise das peças contidas nos autos do 
processo nº 2019/184823 e com fundamento no inciso Vi, do art. 43, da 
lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, resolve, HoMoloGar o procedi-
mento licitatório na modalidade coNcorrÊNcia PÚBlica, tipo TÉcNica 
E PrEÇo, cujo objeto é a contratação de empresa ou instituição, pessoa 
jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, organi-
zação, realização, processamento e resultado final para homologação de 
concurso Público para seleção de candidatos, visando o provimento de 
vagas em cargos de Nível Médio e Superior do instituto de Gestão Previ-
denciária do Estado do Pará – iGEPrEV, do Hospital ophir loyola – Hol, 
da fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV e da fundação 
Santa casa de Misericórdia do Pará – fScMP, assim como toda e qualquer 
logística necessária à execução dos serviços, conforme especificações con-
tidas no Edital e seus anexos e adJUdicar o objeto licitado em favor das 
empresas abaixo relacionadas:

Quadro item 1. Valor do item 1 adjudicado
Licitação: concorrência Públicaº. 05/2021

Licitante Vencedora: Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA - CETAP – sob o 
cNPJ 03.199.479/0001-25

item objeto Licitante Valor unitário por cargo Valor global estimado 
do item

item 1 iGEPrEV cETaP
 

Nível Superior r$ 63,00
r$ 730.280,00

Nível Médio r$ 52,00
 

Quadro item 2. Valor do item 2 adjudicado
Licitação: concorrência Públicaº. 05/2021

Licitante Vencedora: Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA - CETAP – sob o 
cNPJ 03.199.479/0001-25

item objeto Licitante Valor unitário por cargo Valor global estimado 
do item

item 2 Hol cETaP
 

Nível \superior r$ 63,00
 r$ 730.280,00

Nível Médio r$ 52,00

Quadro item 3. Valor do item 3 adjudicado
Licitação: concorrência Públicaº. 05/2021

Licitante Vencedora: consultoria e Planejamento em administração Pública eireli – coNsULPLaN - sob o 
cNPJ 01.185.758/0001-04

item objeto Licitante Valor unitário por cargo Valor global estimado 
do item

item 3 fHcGV coNSUlPlaN
 

Nível Superior r$ 43,50
r$ 555.532,75

Nível Médio r$ 43,25
 

Quadro item 4. Valor do item 4 adjudicado
Licitação: concorrência Públicaº. 05/2021

Licitante Vencedora: Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA - CETAP – sob o 
cNPJ 03.199.479/0001-25

item objeto Licitante Valor unitário por cargo Valor global estimado 
do item

item 4 fScMP cETaP
 

Nível Superior r$ 79,00
 r$ 823.528,00

Nível Médio r$ 52,00

dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém, 27 de julho de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 834056

Portaria Nº 266, de 29 de JULHo 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 Segurida-
de Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 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 266, de 29 de JULHo de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

cEaSa
amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 64.935,80 64.935,80
amortização da dívida

 0101 0,00 0,00 0,00 64.935,80 64.935,80
GESTÃo
iaSEP

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

contrato Estimativo
 0261 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

iGEPrEV
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0261 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 4.686.375,81 4.686.375,81

contrato Global
 0261 0,00 0,00 0,00 4.686.375,81 4.686.375,81

ProdEPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.027.347,68 1.027.347,68

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 1.000.746,00 1.000.746,00
outras despesa de 

investimentos
 0101 0,00 0,00 0,00 26.601,68 26.601,68

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 50.260.437,02 50.260.437,02

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 50.260.437,02 50.260.437,02
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SETraN
investimentos 0,00 0,00 0,00 93.800.786,87 93.800.786,87

obras e instalações
 0124 0,00 0,00 0,00 91.238.532,07 91.238.532,07
 0125 0,00 0,00 0,00 2.562.254,80 2.562.254,80

PolÍTica Social
crS - Breves

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 68.188,14 68.188,14

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 0,00 0,00 68.188,14 68.188,14

fEaS
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

direitos Socioas-
sistenciais 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

fEaS
 0101 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 64.935,80 64.935,80
cEaSa

 0101 0,00 0,00 0,00 64.935,80 64.935,80
Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 11.287.784,70 11.287.784,70

iaSEP
 0261 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

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

ProdEPa
 0101 0,00 0,00 0,00 1.027.347,68 1.027.347,68

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 260.437,02 260.437,02

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 93.800.786,87 93.800.786,87

SETraN
 0124 0,00 0,00 0,00 91.238.532,07 91.238.532,07
 0125 0,00 0,00 0,00 2.562.254,80 2.562.254,80

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 3.186.375,81 3.186.375,81

iGEPrEV
 0261 0,00 0,00 0,00 3.186.375,81 3.186.375,81

Saúde 0,00 0,00 0,00 68.188,14 68.188,14
crS - Breves

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 0,00 0,00 68.188,14 68.188,14

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 0,00 71.352.720,50 71.352.720,50

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 91.238.532,07 91.238.532,07

0125 - royaltie Hídrico 0,00 0,00 0,00 2.562.254,80 2.562.254,80

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 0,00 68.188,14 68.188,14

0261 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 13.186.375,81 13.186.375,81

ToTal 0,00 0,00 0,00 178.408.071,32 178.408.071,32

Portaria Nº 267, de 29/07/2022 - 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$ 52.973,33 (cinquenta e dois Mil, Novecentos e Setenta e 
Três reais e Trinta e Três centavos), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) 
da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, 
§ 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011581114997659 - SEdoP 0101 449051 50.000,00
462021312212978339 - fcP 0101 319113 2.973,33

ToTal 52.973,33

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

071011581114997659 - SEdoP 0101 444042 50.000,00
462021312212978339 - fcP 0101 319011 2.973,33

ToTal 52.973,33

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

Protocolo: 834304

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 120 de 22 de julho de 2022
coNcEdEr, a servidora Socorro dE NaZarÉ BaSToS ValENTE, matrícu-
la Nº 3155110/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 60(ses-
senta dias de licença Prêmio, para usufruto no período de 29/08/2022 
a 27/10/2022, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, 
referente ao triênio 14/06/2017 a 16/01/2022.
a presente Portaria entrará em vigor a contar do dia 29 de agosto de 2022.
aNiZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro/iaSEP

Protocolo: 834025

.

.

errata
.

errata do eXtrato do 4º terMo aditiVo do coNtrato
009/2020 PUBLicado No doe N.35062, dia 29/07/2022,
protocolo n.833709.
oNde se LÊ:
coNTraTo:009
EXErcÍcio: 2021
Leia-se:
coNTraTo: 009
EXErcÍcio: 2020
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida

Protocolo: 834098

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 119 de 21 de julho de 2022
coNcEdEr aos servidores deste instituto, 30(trinta) dias de férias re-
gulamentares no mês agosto/2022, de acordo com o art. 74 da lei 
5.810/94(rJU), conforme quadro demonstrativo anexo.
a presente portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de agosto de 2022.
aNiZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro/iaSEP

MatricULa NoMe PerÍodo
 QUisitiVo

PerÍodo
 coNcessiVo

6045468/2 andrea fontenele Gomes alves 2021/2021 16.08 a 30.08.2022
3154408/1 antônio Manoel Pereira correa 2021/2022 16.08 a 30.08.2022
5955792/1 debora alvarenga calderaro 2021/2022 01.08 a 30.08.2022
2009692/1 Edvaldo correa dos Santos 2021/2022 16.08 a 14.09.2022
54180579/3 Evandro ladislau da Silva 2021/2022 24.08 a 22.09.2022
2009706/1 Edson Vieira da conceição 2021/2022 16.08 a 14.09.2022
3158128/1 Erivaldo Gomes de Souza 2021/2022 22.08 a 05.09.2022



8  diário oficial Nº 35.063 Segunda-feira, 01 DE AGOSTO DE 2022

5007330/1 antônio fernando Bandeira coelho dias 2021/2022 01.08 a 30.08.2022
6120288/1 José augusto Quaresma 2020/2021 16.08 a 30.08.2022
3157326/1 José landoaldo Jardim Gomes 2021/2022 01.08 a 30.08.2022
5946464/1 Kezia rafaely Bravos Pancieri 2021/2022 01.08 a 30.08.2022
3157717/1 luiza cristina de oliveira 2021/2022 01.08 a 30.08.2022
57205670/2 Marcia cristina Barbosa do Nascimento 2021/2022 23.08 a 21.09.2022
3157113/1 Maria de Nazaré Souza Sodre 2020/2021 01.08 a 30.08.2022
3156877/1 Maria do Socorro de alencar Beckman 2021/2022 16.08 a 14.09.2022
3156168/1 Maria Jose Moura da Silva Waughan 2021/2022 01.08 a 30.08.2022
3154769/1 Maria ocilia Martins Pereira 2021/2022 01.08 a 30.08.2022
57212495/2 Maria risalva do rosario correa 2019/2020 16.08 a 14.09.2022
57194614/2 Nilce Vania Nunes da costa da Silva 2020/2021 18.08 a 16.09.2022
5007178/1 Nicely Paloma Medeiros Silva da Silva 2021/2022 16.08 a 14.09.2022
54195645/2 raimundo Nonato leal Modesto 2020/2021 01.08 a 30.08.2022
5007194/1 rosemary Jasse ramos 2021/2022 01.08 a 30.08.2022
3155811/1 Sandra Goreti Silva Barata 2019/2020 01.08 a 30.08.2022
57216875/1 Sebastião olivera lima 2020/2021 29.08 a 12.09.2022
3156443/1 Silvio Bronze de abreu 2021/2022 01.08 a 30.08.2022
5945712/1 Thiago Gomes de oliveira 2020/2021 15.08 a 29.08.2022

Protocolo: 834024

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 006/2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada em Tecnologia da infor-
mação para fornecimento de infraestrutura de processamento e armazena-
mento privado gerenciado como serviço, contemplando o fornecimento de 
equipamentos na modalidade de comodato, mão de obra especializada para 
implantação, suporte e administração continuada do ambiente, bem como 
subscrições de solução de colaboração corporativa, implantação e suporte.
orÇaMENTo:
Unidade orçamentária: 84201- instituto de Gestão Previdenciária do Es-
tado do Pará;
Unidade Gestora: 840201 - instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
Programa do PPa 2020/2023: 1508 – Governança Pública;
Classificação Funcional Programática: 09.122.1508-8238 - Gestão de Tec-
nologia da informação e comunicação;
fonte de recursos: 0261000000: recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta.;
Natureza de despesa: 339040 – Serviços de Tecn. da inform. e comum. – PJ.
daTa dE aBErTUra: 10/08/2022.
Hora: 9h - Horário local.
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
Belém, 29 de julho de 2022.
roberto favacho lobato
Pregoeiro - iGEPrEV
GiUSSEPP MENdES
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834094

diÁria
.

Portaria Nº 582 de 29 de JULHo de 2022
o diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenci-
ária do Estado do Pará – iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo 
decreto Governamental de 08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 
09/07/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/948540 (PaE), de 27/07/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da 
Silva, matrícula nº 5945964/2, ocupante do cargo de Presidente, a viajar a 
cidade de São Paulo/SP, no período de 07/08/2022 a 12/08/2022, a fim de 
desenvolver suas atividades funcionais na referida cidade.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de julho de 2022.
fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará

Protocolo: 834262

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 584 de 29 de JULHo 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da diretoria de administração e 
finanças, que dispõe sobre a Substituição de fiscal de contrato, nos autos 
dos Processos administrativos Eletrônicos nº 2015/288047, de 03/07/2015 
e n° 2021/1221956, de 26/10/2021;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria Nº 360/2020, de 16 de outubro de 2020, 
publicada no doE nº 34.379, de 20/10/2020, referente ao Processo 
administrativo Eletrônico nº 2015/288047, como fiscal do contrato 
Administrativo de Locação nº 018/2016, firmado com a empresa CLARO 
S/a, cNPJ nº 40.432.544/0001-47, a servidora Stephanie Bastos Pinheiro, 
matrícula nº 5921701/3, ocupante da função de Técnico de administração 
e finanças, lotada na coordenadoria de administração e Serviços, pela 
servidora laís caroline de lima Silva, matrícula nº 5929030/3, ocupante 
da função de assistente administrativo, lotada no Núcleo de Planejamento.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de julho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834255
Portaria Nº 583 de 29 de JULHo 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 que o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – iGEPrEV, criado pela lei complementar nº 044, de 23 de janeiro de 
2003, e estruturado pela lei nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, é uma au-
tarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro 
em Belém, capital do Estado do Pará, vinculado à Secretaria Especial de 
Estado de Gestão, com patrimônio e receitas próprias, gestão administra-
tiva, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade 
a gestão dos benefícios previdenciários do regime Estadual de Previdência 
e do fundo financeiro de Previdência do Estado do Pará;
coNSidEraNdo as atribuições legais do Presidente desta autarquia como o 
principal supervisor e coordenador das atividades do instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Pará – iGEPrEV, conforme o decreto nº 1.751/2005;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 197, 199 e 201 da lei nº 5.810 de 
24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo as determinações contidas nas leis nº 8.112/90; n° 
5.810/1994; n° 9.784/99, n° 8.972/2020 e iN cGU nº 14/2018, bem como 
a tramitação dos Processos administrativos Eletrônicos nº 2009/365263, 
2010/153495 e 2011/10061;
coNSidEraNdo o conhecimento da autoridade Máxima desta autar-
quia Previdenciária do teor os do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/845970, que trata sobre o Memorando n° 002/2022 - ccoS/Pro-
JUr/iGEPrEV, o qual versa sobre o extravio dos autos originais, físicos, 
do Processo Judicial nº 0001464-51.2019.8.14.0059, oriundo da comarca 
de Soure, autora: Sra. Margarida ionalva Barbosa craveiro, ocorrida nas 
dependências da Procuradoria Jurídica do deste instituto de Gestão Previ-
denciária do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que o fato em apreço, configura a possível prática da 
infração disciplinar prevista no art. 178, Xiii da lei nº 5.810/94, o qual 
determina: “omitir-se no zelo e conservação dos bens e documentos pú-
blicos”, bem como caracteriza, em tese, o crime de Extravio, sonegação ou 
inutilização de livro ou documento, previsto no art. 314 do código Penal 
Brasileiro;
CONSIDERANDO, por fim, que nos moldes legais, a Sindicância Investi-
gativa é um dos instrumentos destinados a apurar responsabilidade de 
servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que 
tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido;
rESolVE:
Art. 1º DETERMINAR a abertura de Sindicância Investigativa, com fito 
de apurar a possível irregularidade no serviço público quanto ao ex-
travio dos autos originais, físicos, do Processo Judicial n° 0001464-
51.2019.8.14.0059, oriundo da comarca de Soure/Pa, tendo como autora 
do mesmo a Sra. Margarida ionalva Barbosa craveiro;
art. 2º NoMEar os seguintes servidores como membros da comissão res-
ponsável e processante da referida Sindicância investigativa:
1. Yurie Kamizono Mac culloch, matrícula n° 55589050/7, cargo: Técnico 
Previdenciário a, lotada na coordenadoria de orçamento e finanças, como 
Presidente da comissão;
2. cynthia Simões Pereira, matrícula nº 57174880/1, cargo: Técnico de 
administração e finanças, lotada na coordenadoria de desenvolvimento 
de Pessoas, como membro da comissão;
3. lucas figueiredo lima, matrícula nº 5948933/1, cargo: Técnico Previdenciário 
a, lotado na Gerência de registro e certidões, como membro da comissão.
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art. 3º a comissão responsável pela Sindicância investigativa, terá prazo 
de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério 
da autoridade superior, para apuração dos fatos e conclusão dos trabalhos 
investigativos.
art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de julho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834258
citaÇÃo Por editaL
Pelo presente edital ciTaMoS o Sr. EdSoN BEZErra BarBoSa, cPf nº 
519.891.827- 04, requerente no processo de atualização de representa-
ção por Graduação nº 2021/1094301, a fim de comparecer a este Instituto 
de Previdência Estadual, no prazo de 30 dias a contar da data desta publi-
cação, para ciência sobre o andamento do processo.
Belém, 19 de julho de 2022.
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 834068

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do es-
tado do Pará – iGePreV, no uso das suas atribuições conferi-
das pelo decreto Governamental de 29/06/2020, publicado no doE  
nº 34.267 de 30/06/2020. 
considerando o teor do art. 1º, inciso i do decreto Estadual nº 2.161, de 
04 de março de 2010, no qual dispõe que o instituto de Gestão Previden-
ciária do Estado do Pará - iGEPrEV deve observar, na elaboração da folha 
de pagamento dos beneficiários do Regime de Previdência Estadual, as 
normas estabelecidas neste decreto relativamente às consignações facul-
tativas de contribuições devidas pelos segurados, mediante autorização 
destes, às respectivas representações sindicais ou associações de servi-
dores estaduais e a entidades sociais instituídas por militares estaduais;
considerando que nos moldes do decreto Estadual nº 2.161/2010 se cons-
tata que, vide art. 2º, incisos i e iV, será considerado consignatário o 
destinatário dos créditos resultantes das consignações de contribuições ou 
mensalidade ou parcelas de amortizações de empréstimos; e, consignação 
facultativa o desconto incidente sobre o benefício previdenciário, mediante 
prévia autorização do segurado, por meio de contrato, acordo, convênio ou 
outra forma regular de ajuste com o consignatário; 
Considerando o Convênio nº 001/2013, firmando entre esta Autarquia Pre-
videnciária e o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de 
Belém - SiSPEMB, com intuito de estabelecer condições gerais e demais 
critérios a serem observados na consignação, em folha de pagamento, das 
parcelas relativas ao pagamento de contribuições devidas pelo segurado 
às associações de servidores estaduais, cujo desconto será efetuado desde 
que haja a expressa autorização do segurado;
considerando que conforme o pactuado no convênio supracitado e em con-
formidade com a legislação pertinente, os descontos funcionavam da seguinte 
maneira: em primeiro momento havia por parte do SiSPEMB a indicação uni-
lateral da relação de nomes de beneficiários sindicalizados, e, em momento 
posterior, após o devido envio relacional ao iGEPrEV, esta autarquia procedia 
com a retenção dos valores devidos a título de filiação sindical. 
considerando, por sua vez, que o referido convênio acima descrito teve 
período de vigência convencionado por 60 (sessenta) meses, sendo, assim, 
a sua validade estipulada até o ano de 2018; 
considerando que após o vencimento do contrato convênio houve a devida 
tentativa de renovação, através do PaE nº 2020/19446, contudo, em razão 
de ausência documental por parte do SISPEMB, não foi possível finalizar a 
renovação do feito; 
considerando, ainda sim, que quando da cobrança do iGEPrEV ao Sindicato 
em relação à documentação faltante, o SiSPEMB encaminhara o ofício SiS-
PEMB 009/2021, comunicando sobre dificuldades financeiras decorrentes da 
pandemia, as quais impossibilitaram o pagamento de determinados tributos 
e a consequente emissão das certidões negativas de débitos ora exigidas; 
considerando que o contrato convênio manteve-se por mais um certo pe-
ríodo, ante a justificativa apresentada, mas, que atualmente já se deve 
pontuar que o cenário econômico do Sindicato já fora modificado; 
Considerando que a média de beneficiários que autorizavam individual-
mente a inserção dos descontos pelo SiSPEMB era de 115 (cento e quinze) 
até o mês de junho de 2022. 
considerando que o convênio estava vencido, mas, a considerar que os 
beneficiários indicados e inseridos unilateralmente pelo SISPEMB no mês 
de junho de 2022 já haviam apresentado devidamente a autorização, o 
iGEPrEV procedeu com a retenção dos valores. 
considerando, por sua vez, que no mês de julho de 2022, já de ciência do Sin-
dicato que o convênio estaria vencido desde 2018 e sem a demonstração de 
mínimo esforço para apresentação da documentação faltante de renovação no 
processo datado de 2020, o volume de beneficiários indicados pelo SISPEMB 
aumentou exponencialmente para 926 (Novecentos e vinte e seis). 
Considerando que dentre os novos beneficiários indicados para fins de des-
conto não teve conhecimento este iGEPrEV acerca da autorização derivada 
de filiação dos mesmos ao SISPEMB; 
considerando o poder de autotutela da administração Pública e boa admi-
nistração dos recursos do erário; 
considerando que com o vencimento do convênio em questão não existe 
margem legal e/ou normativa autorizadora e nem justificativa factível ou 
jurídica apta a embasar a continuidade da retenção de valores a título de 
descontos sindicais dos beneficiários por parte deste IGEPREV;
Considerando que esta Autarquia Previdenciária zela pelo fiel cumprimento 
da legalidade, eficiência, autotutela, boa-fé dos segurados e dos sindicatos 
com que se relaciona, além da transparência no trato da coisa pública; 

coMUNico que resta suspenso qualquer desconto derivado do convênio 
nº 001/2013 entre iGEPrEV e SiSPEMB, em face de que este se encontra 
irregular quanto à vigência e sem a devida renovação do mesmo. desta 
forma, somente após a referida regularização documental, nos moldes in-
dicados no decreto Estadual nº 2.161/2010 por parte do SiSPEMB, e pac-
tuação de novo convênio entre as parte é que será possível o retorno dos 
descontos a título de sindicalização dos beneficiários.
iNForMo, no mais, que quanto aos 926 (Novecentos e vinte e seis) be-
neficiários que tiveram valores descontados/retidos de seus contracheques 
a título sindicalização do SiSPEMB, que havendo qualquer divergência ou 
não autorização para o feito, que estes devem buscar diretamente os seus 
direitos e medidas cabíveis junto ao próprio Sindicato dos Servidores Públi-
cos Estaduais no Município de Belém-PA. Para fins de conhecimento, segue 
a listagem dos beneficiários: 

Matrícula Beneficiário
30731901 adair dE MiraNda PiNTo
53207001 adalGiSa aMaral BarroS
324403203 adalGiSa BarroS dE oliVEira
40612001 adalGiSa cardoSo NoGUEira
326962001 adaMor MoNTEiro
49860201 adaUTa corrEa doS rEiS da coSTa MiraNda liSBoa
318312201 adEBla NEirao do aMaral
603318001 adElaidE araUJo dE SoUSa
5822001 adElaidE riBEiro PiNTo
58743502 adElaidE TEiXEira PErEira
319293801 adElaYdE JUlia dE liMa SoarES
9378501 adElia dE JESUS ParaENSE
29944802 adElSoN dE JESUS SaNToS NaSciMENTo
7509401 adENirSoN MEdEiroS laGE da SilVa
10753001 adGiNE fErrEira daNTaS
33695501 adilEd Maria carValHo ViEira corrEa
20345901 adiNalEd Maria carValHo ViEira
19252001 adMildE HENriQUE alVES dE SoUZa
515299201 adNa dE SoUSa rEBElo
33493601 adolPHo MarTiNS
541045201 adoNai MaTiaS MoTa
32622401 adra Maria cEciM aBraao ProENca
49404601 afifE dE faTiMa corrEa BarBoSa
600824002 afoNSiNa SaraiVa
530279002 afoNSo dE SoUZa MElo
76070601 aGoSTiNHa SilVa oliVEira
38959501 aGUida EUGENia dE oliVEira caBral
18450003 aGUida MadalENa rodriGUES da MEMoria cardoSo
320059001 aida dE NaZarE dE alMEida VarElla
320493601 airToN GoMES dE oliVEira
45066901 airToN lUiZ MoNTEiro
9073501 airToN oliVEira facaNHa
46156301 alaYSE GoMES BarBoSa
50799701 alBa da SilVa corrEa
38398801 alBaNETE da crUZ rodriGUES
39376201 alBErTo aNToNio da SilVa GoMES
318866301 alBErTo GoMES fErrEira JUNior
35092301 alBErTo lEal doS SaNToS
39605201 alBErTo lUiZ dE JESUS
39605203 alBErTo lUiZ dE JESUS
18784401 alcEMira fErrEira dE MEdEiroS
46435001 alcidES aPoloNio da cUNHa MENdES
5548401 alcidia TaVarES da SilVa filHa
33644001 alciElia MElo da coSTa
33653001 alciErNa MElo coSTa
31926001 alcilEa do Socorro MiraNda da crUZ
53413701 alciNa caNdida dE fiGUEirEdo aZEVEdo
37768601 alcioNE da rocHa liMa TaVarES
9368801 alcioNE TEiXEira NUNES
1308001 alcir dE VaScoNcEloS UcHoa
19131001 alda dE NaZarE carMoNa doS SaNToS
318308401 alda Maria Baia da SilVa
59728703 aldaElENa riBEiro dE SoUSa
34719101 aldalEa dE oliVEira MENdES
8133702 aldaNErY da coNcEicao MarQUES MoNTEiro 
8133701 aldaNErY da coNcEicao MarQUES MoNTEiro 

600376101 aldEci dE aNdradE cardoSo
523656801 aldEMar loBaTo da SilVa
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32774302 aldEMir SoUZa
34677201 aldENiZE GoMES MENdES
326958201 aldENor MENdES cardoSo
30866802 aldENora fiGUEirEdo caScaES
51672401 aldENora PaNToJa dEMoSTHENES
41751301 aldENora raBElo
19588002 aldMa Maria alVES dE carValHo
37727902 alEGria da PENHa GoNcalVES da SilVa
35181401 alEidE oliVEira do NaSciMENTo
325285001 alfEa dE NaZarE NoBrE coNcEicao
5833501 alfEU raPoSo carNEiro da SilVa
4261701 alfrEdo da SilVa fiGUEirEdo

532967101 alfrEdo GoMES SiQUEira filHo
29160901 alfrEdo SoUZa dE liMa
325502601 alGEMiro craVo ValENTE
28930201 alicE caValcaNTE loPES
40487001 alicE fariaS GoNcalVES
542355403 allaN KardEc MoUra do NaSciMENTo
580779401 allEN KYNSoN BoTElHo
326441601 alMir BarrETo da SilVa
32803001 alMir fErrEira aPolUcENo
606064102 alMir GUiMaraES MacHado
12015402 alMira EliaS da SilVEira
76009901 alMira MacHado diaS
9700401 alodio dE SoUZa filHo
18399701 aloiSio MENEZES dE caNTUaria
546172301 alTair loPES da SilVa
32153201 alTiNa dalVa fErrEira TorrES
21401901 alVariNa da SilVa fErrEira
6647801 alVaro cHaGaS da SilVa
35663801 alVaro rodriGUES dE NaZarE
46106702 alZira aUrora da coSTa QUarESMa
39813601 alZira da coNcEicao oliVEira GoNcalVES
39813602 alZira da coNcEicao oliVEira GoNcalVES
11888501 alZira dE faTiMa riBEiro araUJo
37420201 alZira PErEira dE oliVEira
320067101 alZira PErEira NaSciMENTo
75636901 alZira riBEiro rocHa
9467601 alZira SoarES dE MaTToS
29450001 aMalia dUlcE cErVEira dE SoUZa
46359002 aMaZoNiNa fiGUEirEdo caScaES
34076601 aMaZoNiNa PiNHEiro dE aNdradE
526059002 aMElia criSTiNa VilHENa caValcaNTE
35762601 aMElia dE alMEida diaS coSTa
12345501 aMElia fErrEira TEiXEira
8298801 aMElia foNSEca MaScarENHaS
18516701 aMElia NaZarE SoUZa SaraiVa
10079001 aMErica Maria GUiMaraES dE frEiTaS
18648101 aNa aMElia dE oliVEira SoUZa
9863903 aNa aUrEa diaS da SilVa
56848101 aNa BararUa PalHETa
48862301 aNa BaTiSTa GoNcalVES dE oliVEira
1404401 aNa BEaTriZ BErNardES BraGa
39310001 aNa caroliNa MariNHo fErrEira
36362601 aNa cEcilia SoarES caldEira
33890701 aNa cEli NaSciMENTo dE carValHo
38443701 aNa cElia da crUZ BaraTa
19481601 aNa cElia da SilVa alBUQUErQUE
52758001 aNa cElia dE alMEida
72563301 aNa cElia diaS dE MoUra
34323401 aNa cElia falcao MEdEiroS
318311403 aNa cElia liMa BEZErra
35539901 aNa cElia MarQUES dE SoUZa
39407601 aNa cElia ValErio daHEr
48920401 aNa clEa rodriGUES dE oliVEira doS SaNToS
539298501 aNa clEidE dE SoUSa fErrEira liMa
29332601 aNa criSTiNa coSTa crEao
49199303 aNa da coNcEicao oliVEira
46136901 aNa dalVa coSTa aNdradE

33664501 aNa daS GracaS loBo rodriGUES
42655501 aNa dE aNdradE liMa
33390501 aNa do carMo MarTiNS PiNTo
8864101 aNa EliSa liMa dE SoUZa
52778501 aNa fErrEira da SilVa
38506901 aNa foro Maia
514868501 aNa Gilda loBo da SilVa
45148701 aNa iZaBEl dE SoUZa foNSEca
32827801 aNa lidia BarBoSa dE SoUZa
319354301 aNa lidia da coSTa liNHarES SaUMa
322541001 aNa liMa da coSTa
38526301 aNa lUcia alVES dE alMEida
19222801 aNa lUcia BaNdEira da SilVa
4056801 aNa lUcia caMPoS raiol
32226101 aNa lUcia coSTa dE caMPoS
35039702 aNa lUcia da coSTa GUErrEiro
50835701 aNa lUcia da coSTa SoUZa
74528601 aNa lUcia da SilVa
8252003 aNa lUcia da SilVa rEZENdE
1103701 aNa lUcia dE oliVEira frEiTaS

602695802 aNa lUcia do roSario MoraES
34768001 aNa lUcia falcao da SilVa
39788102 aNa lUcia fErrEira araUJo
39788101 aNa lUcia fErrEira araUJo
540941101 aNa lUcia MacHado da SilVa
49211601 aNa lUcia MoNTEiro da cUNHa
51744501 aNa lUcia NaSciMENTo NUNES
319413201 aNa lUcia PaES BoUlHoSa
30675401 aNa lUcia PaSSiNHo MElo
31093001 aNa lUcia PErEira SaNToS
32717401 aNa lUcia riBEiro SaraiVa
75353002 aNa lUcia SaNToS do roSario
53203701 aNa lUcia SaNToS MarGalHo
506703001 aNa Maria aloNSo dE SoUZa
65088901 aNa Maria BarBoSa da SilVa
516069301 aNa Maria BriTo fErrEira
75657101 aNa Maria cardoSo corrEa
32287301 aNa Maria cardoSo PaNToJa
542694401 aNa Maria carValHo da SilVa
40199401 aNa Maria coElHo NUNES
325327901 aNa Maria corrEa PENalBEr
19220101 aNa Maria d oliVEira PiNHEiro loPES
32871501 aNa Maria da coNcEicao rodriGUES
35849501 aNa Maria da coSTa aMoriM
65896001 aNa Maria da coSTa VaScoNcEloS
201650801 aNa Maria da Graca JESUiNo
35299301 aNa Maria da SilVa BarrETo
35492901 aNa Maria da SilVa BaTiSTa
29597301 aNa Maria da SilVa coElHo
29283401 aNa Maria da SilVa dE oliVEira
32341101 aNa Maria da SilVa GoNcalVES
32873101 aNa Maria da SilVa liMa
35078801 aNa Maria da SilVa lUZ
2653001 aNa Maria daS GracaS TaVErNard NoBrE SaNToS
4053301 aNa Maria dE aNdradE MoNTEiro

318407201 aNa Maria dE MoraiS alBUQUErQUE
19474301 aNa Maria dE oliVEira cUNHa
35837101 aNa Maria diaS SoUZa NiNa
46331001 aNa Maria do NaSciMENTo MadEira
83208101 aNa Maria doS rEiS PErEira JoSaPHaT
19128001 aNa Maria doS SaNToS riBEiro
37709001 aNa Maria doS SaNToS ViaNa
9862001 aNa Maria fEio fariNHa
29839501 aNa Maria fErrEira raBElo
31396301 aNa Maria GoMES alMEida
49351101 aNa Maria GoMES dE PiNHo
46987401 aNa Maria GUEdES alVES
68237301 aNa Maria JarES MarTiNS dE araUJo
23375701 aNa Maria lEal PacHEco
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33897401 aNa Maria liMa da SilVa
33891501 aNa Maria MacHado
316696101 aNa Maria MarQUES dE araUJo GoMES
24187301 aNa Maria MarTiNS dE SoUZa
506174101 aNa Maria MElo lEMoS
47303001 aNa Maria MoraES dE PiNHo
38740101 aNa Maria MorEira dE SoUZa
45347101 aNa Maria NEVES PiNHEiro
19491301 aNa Maria PEiXoTo araGao
319244001 aNa Maria PErEira iMBiriBa 
12337401 aNa Maria PErEira VaScoNcEloS
37715501 aNa Maria PirES SaraiVa
40113701 aNa Maria raSSY carNEiro
34760403 aNa Maria rodriGUES SilVa
34760402 aNa Maria rodriGUES SilVa
31861201 aNa Maria SaldaNHa MorGado
62705401 aNa Maria SGroTT rodriGUES
65877402 aNa Maria SilVa carValHo
2765001 aNa Maria SoUZa dE aZEVEdo

521759801 aNa Maria SoUZa dE JESUS
31837002 aNa Maria TaVarES dE aNdradE
12259901 aNa Maria VaScoNcEloS PaiVa
38992701 aNa Maria VilHENa doS SaNToS
319617801 aNa Mirla BraUN GUErra
47090201 aNa ModESTo rodriGUES
556586302 aNa NElcY corrEa
45729901 aNa PalHETa cardoSo
73055601 aNa PiNTo dE liMa
34200901 aNa raiMUNda carValHo coElHo
52522701 aNa riTa coSTa dE fiGUEirEdo
515343301 aNa riTa da SilVa foro
6156502 aNa riTa rEiS NaSciMENTo
35528301 aNa roSa doS SaNToS liMa
18899901 aNa roSa MarTiNS lEao
569385301 aNa roSa ParENTE SilVa dE carValHo
29867001 aNa roSa SaNTaNa fidEliS
34675602 aNa roSa SErrao filGUEira
65157501 aNa rUTE TaVarES da SilVa
20457902 aNa SEBaSTiaNa PENa dE SoUSa
31387401 aNa SilVa coSTa
2820701 aNa TErEZa MoNTEiro MElo
34299801 aNa ViToria MoraES dE PaiVa
48915801 aNa WalNiZE BENTES dE MacEdo
65139701 aNaEl BaTiSTa dE araUJo
7532901 aNalia dE oliVEira loPES
46111301 aNalia GaMa da SilVa
64803501 aNalicE TaVarES BarBoSa
18391101 aNaMaria dE oliVEira MaToS

5717529201 aNdrE GUSTaVo lUcENa NaSciMENTo
7069601 aNdrE lUiZ SoarES dE oliVEira
45715901 aNE liSaBETH SilVa rocHa 
32583001 aNEliESE dE aZEVEdo corrEa
19715701 aNETE Maria PErEira raiol
324954901 aNEZia BriTo rEiS
22765001 aNGEla alBErNaZ caldaS
52285601 aNGEla diNair dE SoUZa PoNTES
1859702 aNGEla lUZia riBEiro da coSTa
46358201 aNGEla Maria araUJo corrEa
30221002 aNGEla Maria BorGES alVES
38991901 aNGEla Maria BorGES loPES
27584001 aNGEla Maria corrEa dE BriTo BEZErra
30793901 aNGEla Maria dE SoUZa MarTiNS
45064201 aNGEla Maria loBaTo dE oliVEira
39112301 aNGEla Maria SoUZa aNTEro
32365901 aNGEla Maria SoUZa dE MiraNda
32365902 aNGEla Maria SoUZa dE MiraNda
5532802 aNGEla Maria THoMaZ fErraro
18896401 aNGElica dE SoUZa fraNco
33297601 aNGEliNa MoraES PENElVa

34596201 aNGElo PErEira cardoSo
39686901 aNicio BEcHara arEro
11441301 aNNa lUcia PiNHEiro da coSTa
514050103 aNNa Maria MENdES
33114701 aNNa Maria PiNHEiro MalTEZ
308351901 aNTHEro EloY fErrEira dE alMEida liNS
48970001 aNToiNETTE fraNcES BriTo
46320501 aNToNETE Maria dE MoraES
45440001 aNToNia BorGES dE SoUZa
37927101 aNToNia caTariNa rodriGUES coSTa
64805102 aNToNia da coNcEicao da SilVa
35429501 aNToNia da coSTa diNiZ MoNTEiro
19635501 aNToNia da coSTa fErrEira
33576201 aNToNia da crUZ SarMENTo
32270901 aNToNia dE caSTro MacHado
31411001 aNToNia dE liMa NoGUEira
7870001 aNToNia dE NaZarETH diaS fErrEira

325847501 aNToNia dE PadUa SilVa dE frEiTaS
315142501 aNToNia EliaNa dE caSTro dE carValHo
319458201 aNToNia faUSTiNa coSTa PaiXao
46721901 aNToNia foNSEca da SilVa
26456301 aNToNia GoMES dE SoUSa GaMa
33571101 aNToNia Hilda faial da SilVa MaTNi
20424201 aNToNia loBaTo dE MoraES
40328801 aNToNia loUrdES dE SoUSa SilVa
19599501 aNToNia Maria araUJo lEal
62854901 aNToNia Maria liMa dE aNdradE
32253901 aNToNia Maria MoUTiNHo dE HolaNda
44895801 aNToNia Maria rodriGUES fiGUEirEdo
10229601 aNToNia MESQUiTa dE alMEida
1371402 aNToNia NaZidE VaZ da foNSEca
37730901 aNToNia NUNES cUNHa
31326201 aNToNia PaNToJa da coSTa
31917101 aNToNia PiNHEiro SilVa
67676401 aNToNia rodriGUES alVES
30348801 aNToNia roMaNa fErrEira dE SoUZa
52206601 aNToNia Socorro da SilVa MElo
38931501 aNToNia THEodoro dE MoraES
32355101 aNToNiETa iSaBEl PENa cardoSo
32331401 aNToNiETa MacHado TaMaSaUSKa
52804801 aNToNilZa PaSSoS da SilVa
41324001 aNToNio alEXaNdrE doS SaNToS
37626401 aNToNio BaSToS dE oliVEira
33945801 aNToNio BENEdiTo carMoNa da rocHa
522796802 aNToNio BoTElHo dUarTE
9755101 aNToNio carloS caiXETa

602176002 aNToNio carloS da SilVa
315232401 aNToNio carloS dE SENa daMaScENo
46353101 aNToNio carloS do NaSciMENTo
308483301 aNToNio criSPiM SoarES doS SaNToS
32880401 aNToNio da SilVa fErro
327126901 aNToNio daNTaS da SilVa
322118001 aNToNio dE oliVEira diaS
203734301 aNToNio dE SoUSa araUJo
32628301 aNToNio dE SoUZa E Sa SaNToS
319459001 aNToNio diaS dE PaUla filHo
201918301 aNToNio doNaTo da coSTa
10261001 aNToNio fErNaNdES da coSTa
37800301 aNToNio fErNaNdES dE aSSUNcao
325143801 aNToNio fErNaNdo corrEa loBaTo
29735601 aNToNio fraNciSco cHaGaS NEirao
7506001 aNToNio HErMilo da coSTa E SilVa
8094201 aNToNio JorGE VoN GraP dE PiNHo

327931601 aNToNio JoSE dE BriTo MarcEliNo
49779701 aNToNio MacHado dE carValHo
545302001 aNToNio Maria da SilVa MENEZES
4266801 aNToNio Maria SaraiVa
1210601 aNToNio Mario riBEiro da coNcEicao
511801 aNToNio MarTiNS dE SoUZa
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325382101 aNToNio MarTiNS do MoNTE
327614701 aNToNio ModESTo diaS
31451001 aNToNio PEdro BriTo BEZErra
1215702 aNToNio PErEira dE fariaS
32866901 aNToNio PErEira rodriGUES
1436201 aNToNio PErEira ValENTE
7286902 aNToNio roBErTo SoUTo liMa
49022901 aNToNio SErGio doS SaNToS oliVEira

5722811801 aNToNio SErGio foNSEca SilVa
8578201 aNToNio VEriaNo SaMPaio PaES
40593001 aPoloNia fErrEira corrEa
60651001 aPriGio fErrEira diaS
30419001 aracEli carNEiro alVES
48911501 araci PErEira dE caSTro
34410901 araci STEEl faGUNdES
29959601 aracY dE PiNHo TaVarES
517626301 arao alVES
66067101 arcaNGEla coSTa da lUZ
534913301 arcEliNa fErNaNdES dE oliVEira
18469101 arioSTo dE oliVEira da SilVa
46752901 ariZEllE Maria GUiMaraES alMEida
508781301 arlETE da SilVa cardoSo
30976101 arlETE daS GracaS ESTUMaNo MarQUES SoarES
30976103 arlETE daS GracaS ESTUMaNo MarQUES SoarES
42347501 arlETE GUiMaraES dE liMa
39486601 arlETE liMa GUiMaraES
10957601 arlETE liMa ViaNa
35240301 arlETE Maria GUErrEiro dE alMEida
29364401 arlETE MarQUES dE aZEVEdo
45730201 arlETE ModESTo doS SaNToS
38902101 arlETE oliVEira da SilVa
325413501 arlETE rodriGUES doS SaNToS
324844501 arliNdo NoBrE GEMaQUE
30843901 arliNE doS PaSSoS Vidal
48609401 arMiNda dE SoUZa oliVEira
327280001 arNaldo TadEU rodriGUES da SilVa
322382501 arTEMiS fErNaNdES dE aBrEU
325365101 arTHUr alVES raMoS
18741001 arTUr BEZErra caSTro
8500601 arTUr da SilVa ViTal
24059101 aSSUNcao NaZarE BarrETo dE oliVEira
6019401 aTiNiZa PaUlo fErrEira ViaNa

316806901 aUrEa cElESTE VillacorTa TaVarES
325945501 aUrEa dE carValHo coSTa
72639701 aUrEa Maria cardoSo BraGa
30693201 aUrEa Maria do aMaral MENEZES
37594201 aUrEa Maria ViEira do carMo
325593001 aUrEa MariNa MarTYrES
52563401 aUrEa MariZa GENTil frEirE
45516401 aUrEa NUNES NEVES
54853701 aUrEa PaNToJa diaS
49047401 aUrEa SilVa da SilVa
34244002 aUrEliaNa coUTiNHo MoNTEiro
325330901 aUrEliaNo alMada PErEira
33043401 aUrora aNdradE MoNTEiro
5590501 aUrora fraNcES TaVarES cardoSo

320864801 aUrora TaVarES dE carValHo
35163601 aUTa MiraNda dE SoUZa
33967901 aVaNi PErEira MiraNda
8436001 aVEliNa corrEa cUNHa
37610801 aVEliNa Maria JUNior da SilVa
45048001 BalBiNa TEiXEira do roSario
9740301 BEaTriZ MarlENE dE carValHo liMa
3034102 BEaTriZ PiNTo coSTa
67589001 BENEdiTa aBraHao da coNcEicao
51126901 BENEdiTa aNdradE MElo 
8065901 BENEdiTa BarriNHa TEiXEira rodriGUES
45223801 BENEdiTa BENTES da SilVa
17605202 BENEdiTa corrEa riBEiro

19716501 BENEdiTa da SilVa rEiS
44714501 BENEdiTa dE caSTro aMador
32638001 BENEdiTa dE faTiMa VaScoNcElloS aMaral
54037401 BENEdiTa dE lEliS TaVarES fraNco
21825101 BENEdiTa dE MaToS forMiGoSa
77866401 BENEdiTa dE SoUZa coSTa
325823801 BENEdiTa diaS QUadroS
65347001 BENEdiTa do NaSciMENTo alVES
29620101 BENEdiTa dUarTE do aMaral
38927701 BENEdiTa fariaS dE liMa
2726001 BENEdiTa GalVao TaVarES
12020001 BENEdiTa GoNcalVES
12030801 BENEdiTa GoNcalVES BraGa
55024801 BENEdiTa JUlia BaTiSTa MiraNda
39941801 BENEdiTa Maria BaTiSTa dE JESUS
55058201 BENEdiTa PaNToJa doS PraSErES
46792801 BENEdiTa PErEira dE SoUZa
72661301 BENEdiTa rodriGUES BEGoT
44910501 BENEdiTa SilVa doS SaNToS
52809901 BENEdiTa SilVa MElo
515730701 BENEdiTo caSado BarBoSa
327527201 BENEdiTo da rocHa  alBUQUErQUE
33195301 BENEdiTo da SilVa cardoSo
8911702 BENEdiTo dE aSSiS fErNaNdES
4925501 BENEdiTo dE SoUZa caldaS

510736903 BENEdiTo dioGENES calaNdriNi fErrEira
1315301 BENEdiTo EliaS dE SoUZa filHo

204197901 BENEdiTo liMa fUrTado
319635601 BENEdiTo MoiSES PiNHEiro SaldaNHa
22535501 BENEdiTo PErEira MoraES
8335601 BENEdiTo PiNHEiro dE SoUZa
32061701 BENEdiTo S BarroS doS PaSSoS
545622302 BENEdiTo TadEU SacraMENTo ViaNa
324819401 BENEdiTo TriNdadE doS SaNToS
318623701 BENJaMiN aBraHaN oHaNa
44900801 BENTa MorEira da coNcEicao fErrEira
35912201 BENViNda aQUEliNE S doS S S P dE aZEVEdo
32048001 BErNadETE dE JESUS laGo
35336101 BErNadETE MacHado doS SaNToS
30227901 BErNadETE Maria PiNTo SErrUYa
30227902 BErNadETE Maria PiNTo SErrUYa
517540201 BErNardiNo da SilVa faro
10226101 BErNardiNo rodriGUES dE araUJo
37830501 BiaNor coNcEicao dE araUJo
12972002 BlaNdiNa alVES TorrES QUEiroZ dE SoUZa
33500201 BoNiNa BEMErGUY
30119101 cacilda PacHEco fErrEira
508468701 caMila MarTiNS dE QUEiroZ
1032402 caNdida GUrJao da coSTa
35185701 caNdido doS SaNToS PErEira
40290701 caNdoriNa coUTiNHo laGoia
49152701 cariTa idaci PaES daMaScENo
65813801 carliTa MESQUiTa dE aViZ
326201401 carliTo MENdES PErEira
18789501 carloS alBErTo aBdoN doS SaNToS
18864601 carloS alBErTo aNUNciacao da SilVa
6412202 carloS alBErTo da coNcEicao
38798301 carloS alBErTo da SilVa caValcaNTE
32862601 carloS alBErTo da SilVa fErro
31040901 carloS alBErTo dE carValHo VaZ PErEira
520517401 carloS alBErTo dE oliVEira MoUra
2798701 carloS alBErTo GoMES PErEira
1408701 carloS alBErTo liMa NaSciMENTo
1446001 carloS alBErTo MalcHEr SaNTa roSa
38363501 carloS alBErTo MiraNda SaNToS
5635901 carloS alBErTo MorENo da SilVa
5941201 carloS alBErTo SaraiVa
70079701 carloS alBErTo SErGio ZaMoriM
70041002 carloS alBErTo TriNdadE PrESTES
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12258001 carloS alBErTo ViEira da crUZ
576257002 carloS aNdrE dE oliVEira diaS
6261801 carloS ciriaco da SilVa

511540001 carloS dE loUrdES loPES rodriGUES
325648001 carloS do ESPiriTo SaNTo
18209501 carloS MEirElES SarMaNHo
5843201 carloS MESSiaS GoNcalVES do roSario

325642101 carloTa dE faTiMa faZZi dE aNdradE
10064101 carMEliTa PiNHEiro
77737402 carMEM dElUZE dE aGUiar doS SaNToS
57134201 carMEM lUcia raiol SilVa
52528601 carMEM SirENE do carMo MoraES
30788201 carMEM VirGiNia dE SoUZa liMa
9818301 carMEN dE SoUZa SaNToS
39273101 carMEN dora riBEiro dE SoUZa
33915601 carMEN lUcia BarBoSa MaTiaS
29098001 carMEN lUcia BarrETo E SilVa
35603401 carMEN lUcia BEZErra dE liMa
37761901 carMEN lUcia caNTUaria MoUTiNHo
33516902 carMEN lUcia dE aZEVEdo da SilVa
32981901 carMEN lUcia MaGalHaES BorGES
40426801 carMEN lUcia SilVa dE carValHo
53178201 carMEN SaNToS dE oliVEira
319356001 carMEN SUElY MorEira dUarTE
8244902 carMEN TUMa roTTa
32916901 carUMaira corrEa GaBriEl
40160901 caTariNa MoNTEiro dUarTE
48948401 caTariNa PaNToJa fariaS
34699301 caTariNa SENa cordEiro
53712801 caTariNa TEiXEira loUrEiro
320445601 caTHariNa Maria fErrEira da SilVa
47118601 cEaracY Maria caValEro ToBElEM
35590901 cEcilia aMaral MarTiNS
201909401 cEcilia dE faTiMa MENdES BEZErra
29246001 cEcilia dE SoUZa riBEiro
47010401 cEcilia rodriGUES doS SaNToS
35450301 cEcilia SaNToS da SilVa
20587701 cEdi dE SoUZa MoraES
319339001 cElaNira TEllES dE rEZENdE
30404201 cElia do Socorro  alVES SaNToS
34260201 cElia lUcia dE alMEida Garcia
33515001 cElia Mara alVES fErrEira
507486001 cElia Maria dE oliVEira SiQUEira
32990801 cElia Maria dE QUEiroZ raia
18075001 cElia Maria dE SoUSa diaS
46300001 cElia Maria dE SoUZa MiraNda
49451801 cElia Maria GaSPar liSBoa
68278001 cElia Maria iSidoro E SilVa
7585001 cElia Maria JardiM dE alMEida
45346301 cElia Maria MaToS doS SaNToS
29430601 cElia Maria SaNToS araUJo
18752601 cElia Maria SoUZa E SilVa
32067601 cElia NaTaliNa dE oliVEira fEio
7988001 cElia PiMENTEl dE aBrEU
39380001 cElia rEGiNa MiraNda BraGaNca
39956601 cEliMar doS rEiS cardoSo
21289001 cEliNa da TriNdadE SaNToS
30687801 cEliNa dE JESUS SilVa
73037801 cEliNa fErNaNdES dE oliVEira
10524401 cEliNa MaciEl da SilVEira NEVES
33428601 cEliNa Maria SErrao SilVa
33722601 cEliNa MElo PoMPEU
34439701 cEliNa raMoS doS SaNToS
18894801 cEliNa ValENTE cHaMiE
38903001 cEliNa ValENTE dicKSoN
7612001 cEliS rEGiNa fErrEira

327518301 cElSo araUJo SoUZa PaGEU
325014801 cElY rEGiNa alEXaNdrE coSTa
520417801 cESar caETaNo PiNHEiro doS SaNToS

524124303 cESar MarQUES doS SaNToS foNSEca
30287201 cHriSTiNa BETHaNia NoGUEira MaGNo
7570101 cidalVa NaZarENo caSTElo BraNco
52724601 ciPriaNa XaViEr ViEira
50218901 ciPriaNo lEal cardoSo
34368401 cirENE ViEira corrEa
12184301 ciro dE SoUZa
8119101 ciro MENoTi dE caSTro caliari
22548701 clara da SilVa MacHado
40123401 clara Maria dE alMEida SoUZa
22509601 claricE ciPriaNo MorEira
53605901 claricE coSTa fEio
68263201 claricE dE faTiMa SoUZa do rEGo
320733101 claricE doMiNGaS da coNcEicao TEiXEira
10137001 claricE loBo doS rEiS
8442501 claricE oliVEira MaGalHaES alVES
19107801 clariNda dE SoUZa MarTiNS
22086801 clariSSE frEiTaS dE caSTro
511738001 claUdEMir dE SoUZa SaloMao
54771902 claUdETE alBUQUErQUE dE oliVEira
31131603 claUdETE caldaS MacHado
46474001 claUdETE loUrEiro da SilVa
35372801 claUdETE Maria dE aSSiS SoUZa
35372802 claUdETE Maria dE aSSiS SoUZa
39942601 claUdETE rodriGUES lEiTE
8942701 claUdETE SilVa da SilVa
31493501 claUdio alaGaTE PErEira fErraro
8236801 claUdio aUGUSTo ProENca
6026701 claUdio dE MaGalHaES PoMBo
5840801 claUdio MoraES da SilVa

203101901 claUdio SErGio dE aMoriM
36363402 claUdioNor doS SaNToS WaNZEllEr
326166201 claUdioNor GoMES dE aZEVEdo
47249201 claUdoMira cElia MacEdo faria
19460301 claUdoMira GoMES da TriNdadE
37565901 clEa da TriNdadE PaNToJa
12245901 clEa dE oliVEira coNcEicao
19064001 clEa Maria BarroS GoNdiN fErrEira
34553901 clEa Maria SoUZa PirES
6411401 clEBEr aNTUNES do NaSciMENTo
34416803 clEia dE NaZarE doS SaNToS filGUEiraS
37030401 clEidE aNdradE PaNToJa
18767401 clEidE coNcEicao SilVa cardoSo
8366601 clEidE da SilVa SaNToS

319752201 clEidE MaciEl diNiZ
37447401 clEidE Maia dE araUJo
52971001 clEidE Maria dE SoUZa VilHENa
40262101 clEidE Maria ViEira dE caSTro
201847001 clEidE NaZarE coNdE da SilVa VENTUra
60072501 clEidE NaZarE SilVa doS SaNToS
18756901 clEidE VaScoNcEloS da coSTa
34836801 clElia da coSTa rodriGUES
46461901 clElia dE carValHo laUaNdE
40115301 clElia Edila doS S daMaScENo
29910301 clElia PiNTo SaraiVa
53696201 clElia raMoS dE SoUSa
29225701 clEMENTiNa cErQUEira da foNSEca
45099501 clEMENTiNo NETo rodriGUES
45099502 clEMENTiNo NETo rodriGUES
7637601 clENES da TriNdadE da SilVa
50254501 clEoMar fElicia do NaSciMENTo
315826801 clEoNicE BaSToS GaBY
35607701 clEoNicE caMPoS MiraNda
516333101 clEoNicE da froTa TaVarES
35467801 clEoNicE dE MiraNda BarBoSa
30800501 clEoNicE dUTra BarBoSa
35890801 clEoNicE Maria ViaNa BENTES
308438801 clEoNiTo Prado GoMES
19125601 clEUrE HolaNda coHEN
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52202301 clEUSa liMa MoNTEiro
39400901 clEYdE GUiMaraES MiraNda
51848401 cloE frEiTaS alBUQUErQUE
45699301 cloTildE rodriGUES PErES
49078401 colEMar PErEira doS SaNToS
54008001 coNSTaNcia MarQUES caldaS
320787001 coNSTaNTiNa caNTaNHEdE TEiXEira
58249201 coNSTaNTiNa fErNaNdES coSTa
40634101 coNSUElo PErEira WaNdErlEY
8261901 coriNa VEloSo PaMPolHa
8435201 coSMa caBral dE SoUZa
75349101 crEMilda da coSTa fErrEira
19309701 crEUSa da SilVa SaNToS
33941501 crEUSa SaNToS da SilVa
39927201 crEUSa SoUZa fErrEira
38278701 crEUSaliNa da SilVa SalGado coElHo
326922101 crEUZa caPUcHo fraZao
34390001 crEUZa doS SaNToS QUiNTal
5841601 crEUZa Maria lEal
40535301 crEUZa raiMUNda BarroS BarroSo
21617801 criSTiNa SilVa dE SoUSa
2139301 cUSTodio raiMUNdo dioGo dE caMPoS
45062601 d ara MarTiNS SoarES
40010601 daGMar da foNSEca cUNHa
53059001 daGMar riBEiro raBElo
28884501 dalila dE PaiVa GarcoN
53668701 dalila GE da SilVa GoMES
32399302 dalVa BENTES fariaS
32399301 dalVa BENTES fariaS
11530401 dalVa coSTa MoNTEiro
33147301 dalVa Maria da SilVEira SaNTiaGo
539403101 dalVa Maria doS SaNToS coSTa
54003001 dalVa Maria MoNTEiro aBBaTE
53679201 dalValiNa rodriGUES SaNTaNa
52287201 daNiEl riBEiro doS SaNToS
539617402 darcEliNa liSBoa dE SoUZa
23883001 darci BarroS dE SoUZa
319193101 darci NaZarE coNTENTE fariaS
19287201 darcY da SilVa loBaTo
72237501 darcY MaToS dE oliVEira
35501101 darcY PaZ VilariNHo
52665701 daria PiNTo lEiTE
35288801 darialVa rodriGUES liNHarES
10704201 dario NUNES da SilVa
40097101 darlEa NaZarE fErNaNdES coSTa
26905001 darlENE cElia da SilVa flEXa
39414901 darlENE dE faTiMa SilVa loBao
34401001 daVi fErNaNdo araUJo SilVa
57070201 daVid BorGES PEiXoTo
34330701 daViNa fariaS UcHoa
72501301 daYSE Maria PaMPloNa PUGET
47301401 dEa cardoSo MoNTEiro
37899201 dEBora BENEVidES da coSTa
31026301 dEBora GoMES rodriGUES
523260001 dEdSoN lUiS foNTElES da SilVa
59442301 dElaidE GEraldo dE SoUSa PiNTo
553089002 dElci Maria MENdES da MoTa
325962501 dEliNalVa dE SoUSa BriTo
18163301 dElMa NaZarE lUZ PaSTaNa
6525001 dElMo rEiS PErEira
35293401 dElZUila doS SaNToS diaS
9438201 dElZUiTa TEiXEira PaiVa
70132701 dEMETrio dE araUJo fErrEira filHo
17558702 dENiSE aUXiliadora dE liMa corrEa
6475002 dEodoro loPES
75225801 dEoliNda daS GracaS MoraES NaVEGaNTES

40001 dEoliNda Maria aMador SaMPaio
64240101 dEoliNda Maria raBElo aVEliNo
53228201 dEUSa da SilVa BarroS

8868401 dEUSa MEdEiroS dE oliVEira
12235101 dEUSa MEriaM da SilVa BriTo
41096901 dEUSadETE BriTo da SilVa
42280001 dEUSariNa da SilVa BUriTi
37414801 dEUSariNa diaS dE caSTro
65362401 dEUSariNa fErrEira frEirE
33862101 dEUSariNa MariNHo ESPiNoSa
33905901 dEUSariNa Moia dE alMEida
54866901 dEUSariNa MorEira GoNcalVES
45075801 dEUSariNa oliVEira SaNToS
53807801 dEUSdEdiT oTaViaNo SilVa
5907202 dEUZa NaZarE SEaBra GoNcalVES
57114801 dEUZa raMirEZ GoNcalVES
319192301 dEUZaNira caBral dE MEllo
29926001 dEUZariNa araNHa doS SaNToS
4965401 dEUZariNa da SilVa dE oliVEira
8355001 dEUZariNa dE JESUS coUTiNHo dE BriTo
38467401 dEUZariNa fErrEira fErNaNdES
11425101 dEUZariNa fErrEira rodriGUES
1572501 dEUZariNa NaZarE MaToS dE oliVEira
32540601 dEUZiMar QUEiroZ filGUEiraS
8359301 dEUZUila dE alMEida SaNToS

315085201 dEValdo diaS fErrEira
29706201 diaNa cElia dUarTE rodriGUES
35468601 diaNa Maria BaTiSTa coUTo
44364601 diaNa Maria MariNHo frEiTaS
48960301 diaNE dE NaZarE BriTo dE SoUZa
73238901 diJaNira SilVa GoNcalVES
19686001 dilcEia NaSciMENTo riBEiro
512097701 dilcilENE Maria TorrES HollES
23366801 dilciNHa da SilVa MEirElES
47012001 dilcY dE NaZarETH dE alMEida
46818501 dilMa cardoSo da SilVa
38648001 dilMa diaS fErrEira
325484401 dilMa fErraZ fErrEira
19506501 dilMa fErrEira dE MaToS
1119301 dilMa MarTiNS da SilVa
40268001 dilMa MorEira da cUNHa
19148501 dilMa NaZarE TaVarES MariNHo
19189202 dilZa daS MErcES doS SaNToS BaTiSTa
49316301 diNa MoNTEiro TaVarES
59562402 diNair coSTa dE SoUZa 
54999101 diNair daMaScENo PaNToJa
45261001 diNair daMiaNa ViaNa dE SoUZa
33073601 diNalBa fErrEira da MaTTa MaiNiEri
34769801 diNaMar coSTa dE SoUZa SaNToS
33614901 diNaMarca NaGiB alBErTo
35470801 diNEa lUiZa SaldaNHa dE NoroNHa
9326201 diNETE BarBoSa coElHo
38718501 diorES SoarES dE MElo
31074301 dioZETE Maria BarrETo coSTa
18547701 dircE da SilVa PaES
47034101 dircE PESSoa dE oliVEira
53819101 dirciNa doS SaNToS alVES
46116401 dirciNHa dE caSTro MorEira
39845401 dirENE GoMES PaSTaNa
34934801 dirMa BarBoSa doS SaNToS rodriGUES
52723801 dirMa GUioMariNo da cUNHa
39913201 diVa cordEiro dE caSTro
35049401 diVaN fUrTado dE araUJo
19605301 dJacY coSTa dE SoUZa
35445701 dJalMa da SilVa MiraNda
10286501 dofila fariaS diaS
67484201 dolairdE Maria Mafra carNEiro
29554001 dolorES carNEiro da SilVa
6415702 dolorES coNcEicao PaNToJa GUEdES QUarESMa
33652101 doMiNGaS cordEiro dE SoUZa
39207301 doMiNGaS daS GracaS corrEa rodriGUES
325729001 doMiNGaS oliVEira da coSTa
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326972801 doMiNGoS SalVio QUEiroZ dE SoUZa
520489501 doMiNGoS SaVio ViaNNa oliVEira
54023401 dora Maria GoNcalVES fUrTado
49133001 dora SUElY alVES SilVa
36639001 doraci alVES alMEida
57126101 doraci carValHo coSTa
38716901 doraci coSTa caMPBEll
31369601 doracY dE VilHENa lEiTE
4019301 doralicE dE MElo SoarES
30957501 doralicE GoMES BriTo
48909301 doralicE ModESTo GoNcalVES
34363301 doralicE riBEiro doS SaNToS
36674901 doralicE riBEiro MacHado
39724501 doralicE SilVa da SilVa
52190601 doriS lUcia MiralHa PadilHa dUarTE
30744001 doriS MoNTEiro SiZo
512971001 doriVal da SilVa PiNHEiro
33582701 doroTEa lUciNda BaTiSTa coSTa
30217101 dUlcE MoraES dE oliVEira
325917001 dUlcE TEodora PiNTo
29596501 dUlcEliNda Maria dE SoUZa NaSciMENTo
11294101 dUlcidio dE oliVEira coSTa filHo
39455601 dUlcilENE faraH daMoUS dE QUEiroZ
26897601 dUlciNa ViEira da cUNHa
29717801 dUlciNEa BorGES dE aGUiar
29252401 dUlciNEa doS SaNToS Vidal
517541001 dUlciNEa rodriGUES cUNHa
30794701 dUlcirENE BorGES dE aGUiar
45687001 EcidioNEidES Maria fErNaNdES
31827201 EdElVira NaZarE PErEira MacHado
23596202 EdENilda Maria da coNcEicao carValHo TaVarES
7644901 EdENilZa dUarTE NoGUEira
34804001 EdEVaNir caldaS ValoiS
2646801 EdilEa daS GracaS XaViEr BEZErra
19642802 EdilEa dE JESUS coSTa dE carValHo
18369501 EdilENa Maria colarES doS SaNToS
30488301 EdilMa SaNToS da rocHa
6539001 EdilSoN lacErda
76082001 EdilSoN SilVa oliVEira
2766901 EdilZa BarBoSa VilHENa
36661701 EdilZa Maria dE JESUS MoNTEiro
7472102 EdiMar SEBaSTiao dE liMa MElo

200967601 EdiNa daS GracaS fraNca MESQUiTa
10142701 EdiNa Maria rodriGUES
28266901 EdiNa roSa oliVEira doS SaNToS
18645702 EdiNaEr PaNToJa caTiVo
5697901 EdiNaldo araUJo da SilVa
33601705 EdiNaldo Bia ViaNa
538001 EdiNaldo dE MElo Maia

65958401 EdiNEa riTa raiol dE MEdEiroS
316652001 EdMilSoN alVES TaVarES
30093401 EdMilSoN corrEa QUarESMa
40604001 EdMilSoN JoSE PErEira
78680202 EdMilSoN MoNTEiro MarialVa
327190001 EdMUNdo GaliZa PriMo
18819001 EdNa criSTiNa faria BarroZo
32944401 EdNa dE faTiMa MarTiNS raiol dE oliVEira
12166501 EdNa fErNaNdES dE lEao
40149801 EdNa lUcia dE aZEVEdo oliVEira
40464001 EdNa lUZia da SilVa
45410901 EdNa Maria BorGES dE MESQUiTa
11428601 EdNa Maria caSTilHo SaNToS

44201 EdNa Maria coSTa da coSTa
7873501 EdNa Maria coSTa MorEira
31417001 EdNa Maria coUTiNHo doS SaNToS
72312601 EdNa Maria da SilVa liNS
32727101 EdNa Maria doS PaSSoS laPa
31573701 EdNa Maria foNSEca da crUZ
65416701 EdNa Maria GoNcalVES

59194701 EdNa Maria MacHado dE SoUSa
49817301 EdNa Maria raMoS coSTa
507384701 EdNa Maria rUSSo dE lEao
45664001 EdNa Maria SilVa SaNToS
612034201 EdNa MarTa PENalVa diaS
52525101 EdNa MoraES raMoS
30860901 EdNa PENEdo BESSa
35834701 EdNa PErEira dE MoraES
32236901 EdNa raiMUNda SaNToS dE SENa
41331301 EdNa TaVarES da SilVa
77794301 EdNa VENTUra doS SaNToS
49146201 EdNEia BraGa raiol
6062301 EdSoN aUGUSTo dE oliVEira PErEira
49391001 ElZa corrEa da foNSEca
65280601 EMiNa alVES PalHETa
19297001 ENid dE JESUS SoarES do roSario
28973601 ESMEralda SarMENTo loPES
29834401 EUraiSE Garcia da lUZ
22163501 fraNcEliNa fErrEira PiNHEiro
519242001 fraNciSca fErrEira daS NEVES
34526101 HEloiZa HElENa Maia GUiMaraES
319416701 Hilda GalVao da crUZ
16996001 iracEMa PirES GoNcalVES fraNco
40451901 iraci dE SoUZa fErrEira
12002202 iraNildE fErrEira BorGES loBo
39162001 iTala daMiaNa ViEira
374301 iZa caSTilHo coElHo fraZao

75856601 iZaBEl TErEZiNHa PErEira fErrEira
515018301 JalBa lUcia rodriGUES caValcaNTE
34514801 JoaNa da coNcEicao da SilVa BraNdao
40433001 JoaNa doS rEiS TraVaSSoS
204008501 JoSE alVES dE oliVEira
203033001 JoSE aNToNio da coSTa
39722901 JUliETa NaZarE PoTTEr dE carValHo
204538901 JUVENal alVES da SilVa
19137001 laUra carValHo frEiTaS
319968101 lEoNETE SilVa
41691601 lEoNicE do ESPiriTo SaNTo coSTa
52049701 lidia da SilVa liSBoa PaiXao
33755201 liNdiNalVa SalUSTiaNa VElaSco cErQUEira
45124001 lUcY rodriGUES loBaTo
7130701 lUiZ GUilHErME coElHo
9200201 lUZia MaTa QUarESMa dE carValHo
22220801 MadalENa loPES dE SoUZa
48953001 Maria alicE coSTa MoNTEiro
325626001 Maria alMEida BENTES
52701701 Maria araNHa dE SoUSa
8337201 Maria aUriTUZa TEiXEira da SilVa
22216001 Maria BENEdiTa BraGa
49323601 Maria da coNcEicao BaNdEira
47286701 Maria da PaZ frEiTaS
29355501 Maria daS GracaS dE aNdradE SaNToS
33884201 Maria dE faTiMa coSTa fErrEira
29586801 Maria dE faTiMa TraVaSSoS
12019701 Maria dE JESUS da SilVa dE fraNca
17694001 Maria dE loUrdES BoTElHo coSTa
325661801 Maria dE NaZarE GoMES liMa
37688401 Maria dEUZUiTa MoNTEiro loPES
32669001 Maria do Socorro SilVa
517600001 Maria do Socorro SilVa da coSTa
40032701 Maria do Socorro SilVa MaToS
11102302 Maria doS aNJoS liMa flEXa
65418301 Maria doS SaNToS rocHa riBEiro
41280501 Maria EdElTrUdES MoNTEiro da coSTa
65322501 Maria ElciNHa alVES MarTiNS
6379701 Maria EUlila rodriGUES PiNHEiro
46498801 Maria fErrEira doS SaNToS
68030301 Maria fraNciSca dE oliVEira
28923001 Maria HEloiSa MoraES doS SaNToS



16  diário oficial Nº 35.063 Segunda-feira, 01 DE AGOSTO DE 2022

15029001 Maria idaliNa PiNTo PErEira
75622901 Maria iNES loPES rioS
29710001 Maria iraci NaSciMENTo Garcia
22202001 Maria JaNiEr BraGa SoUZa
51463201 Maria lUcia dE oliVEira faVacHo
52209001 Maria lUciNda MaToS dE aNdradE
517268301 Maria lUZia dE liMa TaVarES
19226001 Maria MadalENa PirES E SilVa
39594301 Maria NEidE fErrEira da coSTa
65299701 Maria NilcE da SilVa frEirE
21934701 Maria olTENcia cardoSo BaTiSTa
517588701 Maria raiMUNda TElES SaNToS
50732601 Maria roSa doS SaNToS SoUSa
34837601 Maria roSY dE faTiMa SalES SilVa
52422001 MarlENE MiraNda PErEira
327993601 MilToN fErrEira PErEira
632080502 Nadia rEGiNa ViEira dE caSTro
33333601 NaTaliNa rodriGUES da SilVa
32374801 NilZa dE SoUZa fErrEira
21555401 orlaNdo TEiXEira fErrEira
327084001 PEdro oEiraS caSTro
15471701 raiMUNda dE NaZarE fariaS da SilVa
65262801 raiMUNda SilVa aMoraS
49342201 raiMUNda VilHENa dE MiraNda
22188001 riSolEidE SoUSa fErrEira
30807201 riTa GoMES da SilVa araUJo
632979901 roSa GilZa SaNToS SoUZa
34566001 roSa Maria da SilVa loPES cUNHa
33768401 roSa Maria NoGUEira aZEVEdo
38871801 roSaNa oliVEira cHaGaS
29904901 Sofia cardoSo SilVa
33776501 TErEZiNHa dE JESUS coSTa doS SaNToS
46911401 TErEZiNHa dE JESUS da SilVa
42910401 TErEZiNHa dE JESUS TEiXEira da crUZ
34493101 THErEZiNHa dE JESUS cardoSo PiNa
49315501 VENiNa NUNES carValHo
75809401 VirGiNia dE NaZarE liMa MaGNo
49099701 ZENEidE oliVEira dE MElo
37648501 ZENilda aMaral MoTa
65457401 ZENoBia VElaSco dE SENa

dê-se ciência, registre-se e publique-se e cumpra-se. 
Belém, 29 de julho de 2022. 
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva 
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV

Protocolo: 834305

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002646, de 27 de julho de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fraNciSco daS cHaGaS dE JESUS.
cPf: 361.673.983-72.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB401883.
Portaria Nº 2022330002642, de 27 de julho de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSilaNE rodriGUES raMoS.
cPf: 714.377.462-68.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP155608.
Portaria Nº 2022330002644, de 27 de julho de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: lEci MarTiNS BarBoSa.
cPf: 266.734.282-87.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lXl flEX.
cHaSSi: 93HGE6860cZ104203.
Portaria Nº 2022330002645, de 27 de julho de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rooSEVElT irENo PiMENTEl dE aNdradE.
cPf: 133.886.732-68.
Marca/ModElo: ford/EcoSPorT SE aT 1.5.
cHaSSi: 9BfZB55S3J8681899.
Portaria Nº 2022330002643, de 27 de julho de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SolaNGE THUlia lEiTE fErrEira.
cPf: 642.548.012-20.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX cVT.
cHaSSi: 93HGK5840lK110299.
Portaria Nº 2022330002648, de 28 de julho de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aldalicE MirlENE MarQUES GaMa.
cPf: 743.598.352-72.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr 12T a Pr.
cHaSSi: 9BGEP76B0PB149596.
Portaria Nº 2022330002653, de 28 de julho de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ElSoN da SilVa MElo.
cPf: 633.614.182-91.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20S 1.6a STYl.
cHaSSi: 9BHBG41dBKP072736.
Portaria Nº 2022330002650, de 28 de julho de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoNaS JoSE doS SaNToS.
cPf: 281.353.775-68.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS Sd XPlUS aT.
cHaSSi: 9BrB29BT6K2224162.
Portaria Nº 2022330002649, de 28 de julho de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: oSEiaS doMiNGoS dE carValHo.
cPf: 094.429.102-30.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HrV2850JZ259552.
Portaria Nº 2022330002652, de 28 de julho de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rENaTo PoNSo.
cPf: 004.207.771-05.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7KJ663803.
Portaria Nº 2022330002651, de 28 de julho de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roSa Maria caSTEllo dE SoUSa.
cPf: 292.444.042-49.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS SENSE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15NB152309.
Portaria Nº 2022330002647, de 28 de julho de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SilVia rEGiNa PiNHEiro BESSa.
cPf: 373.113.952-91.
Marca/ModElo: HoNda/Wr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HGH8840MK212153.
Portaria Nº 2022330002654, de 28 de julho de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SolaNGE dE alMEida ViNENTE dE SoUZa.
cPf: 158.085.802-34.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK296376.

Protocolo: 834093
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oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000881 de 29/07/2022 - 
Proc n.º 002022730005026/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: lucivaldo rozeno da Silva – cPf: 578.093.302-25
Marca: cHEV/TracKEr T PrEMiEr 1.2 aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000883 de 29/07/2022 - 
Proc n.º 002022730003665/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: Marcio ailan Moura lobo – cPf: 490.122.902-87
Marca: VW/VoYaGE 1.0 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000885 de 29/07/2022 - 
Proc n.º 002022730005071/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: Marcio luiz da Motta Moreira – cPf: 264.546.102-68
Marca: cHEV/TracKEr T a lT EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004187, de 29/07/2022 - 
Proc n.º 2022730005177/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 Sergio Nunes Souto – cPf: 263.220.642-15
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dNU156126
Portaria n.º202204004189, de 29/07/2022 - 
Proc n.º 2022730005173/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos alberto do Nascimento – cPf: 031.995.412-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS MT/Pas/automovel/9BrB29BT3K2226290
Portaria n.º202204004191, de 29/07/2022 - 
Proc n.º 2022730005175/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jorge luis Pinheiro rego – cPf: 299.840.412-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019c2193841
Portaria n.º202204004193, de 29/07/2022 - 
Proc n.º 2022730005170/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 carlos Silva correa – cPf: 236.864.482-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29BT3d2022799
Portaria n.º202204004195, de 29/07/2022 - 
Proc n.º 2022730004977/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 ramos da Silva – cPf: 097.921.122-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc7520KB199272
Portaria n.º202204004197, de 29/07/2022 - 
Proc n.º 2022730005107/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 Sergio Nascimento Tapajós – cPf: 092.425.382-72
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ7KP584642
Portaria n.º202204004199, de 29/07/2022 - 
Proc n.º 2022730005108/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: Walter Pereira da Silva – cPf: 014.194.122-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0HG130170
Portaria n.º202204004201, de 29/07/2022 - 
Proc n.º 2022730005054/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: argesilau Serrão de andrade – cPf: 007.743.672-53
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS SENSE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB119482

Protocolo: 834162
atos do triBUNaL adMiNistratiVo 

de recUrsos FaZeNdÁrios
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8508 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19327 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 812019510002784-6).
acÓrdÃo N. 8507 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19325 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 812019510001780-8).

acÓrdÃo N. 8506 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19323 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 812019510001309-8).
acÓrdÃo N. 8505 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19321 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 812019510001078-1).
acÓrdÃo N. 8504 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19319 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 372019510000766-5). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. oPEraÇÃo iNTErESTadUal. difErEN-
cial dE alÍQUoTaS. TraNSfErÊNcia ENTrE ESTaBElEciMENToS do 
MESMo TiTUlar. iMProcEdÊNcia. 1. improcede a autuação relativa à 
transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, conso-
ante decisão definitiva de mérito proferida pelo Plenário do Supremo Tri-
bunal federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão 
geral reconhecida, ou por Seção ou corte Especial do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme o caso, em julgamento de recursos extraordinários 
e especiais repetitivos. 2. Não incide icMS no deslocamento de bens de 
um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, visto não haver a 
transferência da titularidade ou a realização de ato mercantil. 3. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSao do 
dia: 18/07/2022. daTa do acÓrdÃo: 18/07/2022.

Protocolo: 834197

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata
PreGÃo eLetrÔNico N° 016/2022
o BaNPará S/a leva ao conhecimento de todos os interessados, a seguinte 
errata à licitação em epígrafe:
• No item 1 que trata do Objeto do Termo de Referência, anexo I do edital,
onde lê-se:
1.1 Trata-se de contratação de empresa atuante na área de Tecnologia da 
informação para a aquisição de solução de software de virtualização (licen-
ciamento perpétuo) e respectivo gerenciamento, para sustentação de am-
biente virtual de desktops (Vdi) remotos e fornecimento de Thin clients, 
incluindo suporte e garantia, conforme especificações técnicas e funcionais 
contidas a seguir, pelo prazo de execução de 03 (três anos), renovável na 
forma da legislação vigente.
Leia-se:
1.1 Trata-se de contratação de empresa atuante na área de Tecnologia 
da informação para a aquisição de solução de software de virtualização 
(licenciamento subscrição) e respectivo gerenciamento, para sustentação 
de ambiente virtual de desktops (Vdi) remotos e fornecimento de Thin 
Clients, incluindo suporte e garantia, conforme especificações técnicas e 
funcionais contidas a seguir, pelo prazo de execução de 03 (três anos), 
renovável na forma da legislação vigente.
• No item 7 ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS (DESCRIÇÃO DO OBJETO),
onde lê-se:

item Qtd. Und. objeto Prazo de entrega 

1 1.000 licença 

aquisição de licenças Perpétuas de Softwa-
re Vdi – on-Premisses para virtualização de 
aplicações e desktops, com direito à atuali-

zação e garantia de suporte técnico. 

60 dias (após assinatura do contrato) 

Leia-se:

item Qtd. Und. objeto Prazo de entrega 

1 1.000 licença 

aquisição de licenças Subscrição de Softwa-
re Vdi – on-Premisses para virtualização de 
aplicações e desktops, com direito à atuali-

zação e garantia de suporte técnico. 

60 dias (após assinatura do contrato) 

onde lê-se:
iTEM 1 – aQUiSiÇÃo licENÇaS PErPÉTUaS dE SolUÇÃo oN-PrEMiSE 
Para VirTUaliZaÇÃo dE aPlicaÇÕES E dESKToPS (Vdi)
Leia-se:
iTEM 1 – aQUiSiÇÃo licENÇaS SUBScriÇÃo dE SolUÇÃo oN-PrEMiSE 
Para VirTUaliZaÇÃo dE aPlicaÇÕES E dESKToPS (Vdi)
• No Adendo I – Modelo de Proposta de Preços,
onde lê-se:

coNtrataÇÃo de soLUÇÃo Vdi, aQUisiÇÃo de tHiNcLieNts e treiNaMeNtos

eMPresa:  

item Qtd código descrição Valor Unit Valor total

1 1.000 licença

aquisição de licenças Perpétuas de Software Vdi 
– on-Premisses para virtualização de aplicações e 
desktops, com direito à atualização e garantia de 

suporte técnico.
r$ r$
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Leia-se:

coNtrataÇÃo de soLUÇÃo Vdi, aQUisiÇÃo de tHiNcLieNts e treiNaMeNtos

eMPresa:  

item Qtd código descrição Valor Unit Valor total

1 1.000 licença

aquisição de licenças Subscrição de Software Vdi 
– on-Premisses para virtualização de aplicações e 
desktops, com direito à atualização e garantia de 

suporte técnico.
r$ r$

• No subitem 4.1.1 - Minuta do instrumento de contrato, anexo iii do Edital,
onde lê-se: 

coNtrataÇÃo de soLUÇÃo Vdi, aQUisiÇÃo de tHiNcLieNts e treiNaMeNtos 12 Meses de GaraNtia

eMPresa:  

item Qtd código descrição Valor Unit Valor total

1 1.000 licença

aquisição de licenças Perpétuas de Software Vdi 
– on-Premisses para virtualização de aplicações e 
desktops, com direito à atualização e garantia de 

suporte técnico.
r$ r$

Leia-se:

coNtrataÇÃo de soLUÇÃo Vdi, aQUisiÇÃo de tHiNcLieNts e treiNaMeNtos 12 Meses de GaraNtia

eMPresa:  

item Qtd código descrição Valor Unit Valor total

1 1.000 licença

aquisição de licenças Subscrição de Software Vdi 
– on-Premisses para virtualização de aplicações e 
desktops, com direito à atualização e garantia de 

suporte técnico.
r$ r$

as demais disposições permanecem inalteradas.
alessandra Brito freire
Pregoeira

Protocolo: 834175

coNtrato
.

inexigibilidade Nº 041/2022
data da inexigibilidade: 20.07.2022
contrato Nº: 103/2022
Prazo: 02 (dois) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a veiculação da 
marca do Banpará, sob título de Marketing institucional, em diversas pro-
gramações culturais para a realização do Projeto “34ª EXPoSiÇÃo aGro-
PEcUária dE MaraBá - EXPoaMa”, no munícipio de Marabá/Pa, consi-
derando o interesse em divulgar, fortalecer, agregar, incrementar, gerar 
reconhecimento e/ou ampliar benefícios ligados à marca, bem como, aos 
produtos e serviços, em atitude negocial, visando ao aumento do volume 
de negócios posto o reconhecimento do Banco como socialmente respon-
sável na valorização da cultura regional.
Valor Total: r$-200.000,00 (duzentos mil reais)
data de assinatura do contrato: 22.07.2022
Vigência: 22.07.2022 a 21.09.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “b” e “c” do rlc/Banpará.
contratada: SiNdicaTo doS ProdUTorES rUraiS dE MaraBá
Endereço: rodovia Pa 150, Nº 2, Parque de Exposição EXPoaMa Marabá
cEP: 68.500-001 Marabá/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 834129

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe, oriunda da lei nº 13.303/2016, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para aQUiSiÇÃo dE licENÇaS do 
VMWarE cloUd foUNdaTioN 4 adVaNcEd, coM 36 MESES dE SUBS-
criÇÃo E SUPorTE ProdUcTioN (24X7), UPGradE daS licENÇaS dE 
VMWarE VcloUd SUiTE ENTErPriSE Para o VMWarE cloUd foUNda-
TioN 4 adVaNcEd, aTUaliZaÇÕES EVolUTiVaS, SErViÇoS dE iNSTala-
ÇÃo, cUSToMiZaÇÃo, oPEraÇÃo aSSiSTida, coNSUlToria, TraNSfE-
rÊNcia dE coNHEciMENToS E TrEiNaMENToS oficiaiS do faBricaN-
TE, conforme condições estabelecidas no edital:

adJUdicaÇÃo 
GLoBaL iteM descriÇÃo eMPresa VaLor esti-

Mado
VaLor a ser coN-

tratado

G1

01

licenciamento de 
Upgrade do VMwa-

re vcloud Suite 
Enterprise para 
o VMware cloud 

foundation 4 
advanced (licenças 

por cPU)
 

laNliNK SolUcoES E 
coMErcialiZacao EM 

iNforMaTica S/a

r$ 6.562.688,92 r$ 4.594.870,56

02

Subscrição de 
suporte técnico 

do VMware cloud 
foundation 4 para 
o item 2, 24x7, 

por 36 meses (li-
cenças por cPU)

 

r$ 2.731.827,22 r$ 1.865.428,32

03

licenciamento 
de uso VMware 
vcloud Suite 

Enterprise para 
o VMware cloud 

foundation 4 
advanced (licenças 

por cPU)
 

r$ 2.532.718,16 r$ 1.774.505,60

04

Subscrição de 
suporte técnico 

do VMware cloud 
foundation 4 para 
o item 4, 24x7, 

por 36 meses (li-
cenças por cPU)

 

r$ 1.331.746,29 r$ 1.092.550,80

05

Serviços do 
fabricante para 

instalação, custo-
mização e configu-
ração das soluções 

de software e 
equipamentos de 

hardware
 

r$ 3.232.147,60 r$ 2.262.640,00

ToTal
r$ 

16.391.128,18 r$ 11.589.995,28

alessandra Brito freire
Pregoeira

Protocolo: 834294

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de registro de Preços de nº 004/2022;
Valor: r$ 100.660,00 (cEM Mil,SEiScENToS E SESSENTa rEaiS);
data: 27.07.2022;
Vigência: 27.07.2022 a 26.07.2023
objeto: aquisição de (07) unidades de letreiro e Bandeira.
PrEGÃo 008/2022 – arP Nº 004/2022 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE letreiros luminosos de fachada com Placas lumino-
sas Bifacial Tipo Bandeira atrelada.
contratado: alTair da SilVa SaNToS EirEli.
Endereço: avenida afonso Pena , 1.100 – Bairro Santa Helena – cuiabá /MT.
cEP:  78.049.323
Telefone: (65) 3221-1004.
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo - diretora Presidenete

Protocolo: 834205

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 0793 de 29 de JULHo 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 2022/906504.
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rESolVE:
rEMoVEr, a servidora HÉlida criSTiNa Barra dE SoUZa, cargo EN-
fErMEiro, matrícula n° 57191264/1, do cENTro dE SaÚdE - icoaraci/
aTENÇÃo PSicoSSocial para o dEParTaMENTo dE dESENVolViMENTo 
da rEdE aSSiSTENcial, com atuação na comissão de Plantão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 29.07.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 834284
Portaria N° 0604 de 29 de JULHo 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 dos PaE nº 2022/930204.
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor EMÍlio fErNaNdo dE carValHo MoraES NETTo, 
matrícula nº 5832314/2, lotado no 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, 
para responder pelo cargo comissionado de cHEfE dE diViSÃo TÉcNica 
dE cENTro rEGioNal/ daS-3, no período de 01.08.2022 a 30.08.2022, 
em substituição a titular HaNdrESSa KarEN araÚJo SilVa, matrícula nº 
5948103/1, que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0656 de 29 de JULHo 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 dos PaE nº 2022/931304.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora Maria clÉa dE alENcar UcHoa, matrícula nº 
54193780/2, lotada na UNidadE ESPEcial - aBriGo JoÃo PaUlo ii, para 
responder pelo cargo comissionado de cHEfE dE UNidadE ESPEcial/ 
daS-3, no período de 01.08.2022 a 30.08.2022, em substituição a titular 
PaTrÍcia ErVEdoSa riBEiro PiNHEiro, matrícula nº 5858453/2, que se 
encontrará em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
29.07.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 834286
Portaria N° 186 de 28 de JULHo de 2022
a Secretária adjunta de Gestão administrativa em Exercício, no uso de 
suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos/convênios administrativos, nos termos do art. 58, inciso iii 
e art. 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013 e os termos da cláusula Segunda do convênio assistencial nº 
03/2018;
coNSidEraNdo a Portaria de n.º 932 de 28 de Setembro de 2018, que 
constituiu a comissão de acompanhamento e avaliação do convênio as-
sistencial nº 03/2018;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 263 de 07 de Maio de 2020 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.215 de 13 de Maio de 2020, sob o protocolo 
nº 545828, na qual alterou a composição dos membros da comissão de 
acompanhamento e avaliação do convênio assistencial nº 03/2018;
coNSidEraNdo a Portaria de nº 177 de 04 de fevereiro de 2021 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.483 De 05 de Fevereiro de 2021, sob o 
protocolo 625125, na qual acrescenta à comissão de acompanhamento 
e avaliação do convênio assistencial representantes do Hospital Nove de 
abril na Providência de deus;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 142 de 17 de Junho de 2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.614 de 18 de Junho de 2021 sob o protocolo 
669041, no qual substitui membros da comissão de acompanhamento do 
convênio assistencial representantes do 9º crS/SESPa.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 69 de 26 de Maio de 2022, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.985 de 27 de Maio de 2022, sob o protocolo 
804509, no qual substitui membros da comissão de acompanhamento do 
convênio assistencial representantes do 9º crS/SESPa.
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/822781, por meio de comunicação interna de 20 de Julho de 2022 
no qual solicita substituição de membros da comissão representantes da 
SESPa/9º centro regional de Saúde.
rESolVE:
art. 1º - Substituir lívia Elizabeth Silva Vasconcelos por ana Marcia leão de 
andrade como membro Suplente da comissão representante da SESPa/9º 
centro regional de Saúde;
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao convênio assistencial nº 03/2018 celebrado entre a SESPa e o 
Hospital Nove de abril na Providência de deus passa a ser composta pelos 
membros abaixo:
representantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública/9º centro re-
gional de Saúde:

- Miraildes rego de Sousa – Técnico em Enfermagem – Matricula nº 59011291;
- ana Marcia leão de andrade – Técnica em Enfermagem – Matrícula nº 5901174;
representantes do Hospital Nove de abril na Providência de deus:
- roseana duarte Nobre – cPf nº 732.476.952-87 (Titular);
- Maria isabel Bentes farias – cPf nº 833.434.312-49 (Suplente);
- arlene albuquerque Gomes – cPf nº 997.868.342-91 (Titular);
- Vanusa Gomes da Silva – cPf nº 020.556.052-08 (Suplente).
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 26 
dE Maio dE 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 834060
Portaria N° 185 de 28 de JULHo de 2022
a Secretária adjunta de Gestão administrativa em Exercício, no uso de 
suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos/convênios administrativos, nos termos do art. 58, inciso iii 
e art. 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02, de 28 de 
Setembro de 2017 no capítulo V – da contratualização, em seu art. 32;
coNSidEraNdo a cláusula décima Segunda – dos instrumentos de con-
trole, do convênio nº 001/2017;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 179 de 22 de fevereiro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.564 de 23 de Fevereiro de 2018, sob o 
protocolo nº 282448, que constituiu a comissão de acompanhamento da 
contratualização do convênio nº 001/2017;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 930 de 26 de Setembro de 2018 publicada 
no diário Oficial do Estado nº 33.711 de 01 de Outubro de 2018, sob o 
protocolo nº 367976, que substituiu membros da comissão representante 
do Hospital Santo antônio;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 263 de 07 de Maio de 2020 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.215 de 13 de Maio de 2020, sob o protocolo 
nº 545828. Que substituiu membro da comissão representantes da 
SESPa/9º centro regional de Saúde;
coNSidEraNdo a Portaria 141 de 17 de Junho de 2021 publicada no diá-
rio Oficial do Estado nº 34.614 de 18 de Junho de 2021, sob o protocolo nº 
669049 que substitui membro da comissão representantes da SESPa/9º 
centro regional de Saúde.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 68 de 13 de abril de 2022 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.934 de 14 de Abril de 2022, sob o protocolo 
nº 785187 no qual substitui membros da comissão de acompanhamento 
do convênio assistencial representantes do 9º crS/SESPa.
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/822781, por meio da comunicação interna de 20 de Julho de 2022 
que solicita a substituição de membro da comissão representante da SES-
Pa/9º centro regional de Saúde.
rESolVE:
art. 1º - Substituir lívia Elizabeth Silva Vasconcelos por ana Marcia leão de 
andrade como membro Suplente da comissão representante da SESPa/9º 
centro regional de Saúde;
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao convênio nº 001/2017 celebrado entre a SESPa e o Hospital 
Santo antônio passa a ser composta pelos membros abaixo:
representantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública/9º centro re-
gional de Saúde:
- Miraildes rego de Sousa – Técnico em Enfermagem – Matricula nº 59011291;
- ana Marcia leão de andrade – Técnica em Enfermagem – Matrícula nº 5901174;
representantes do Hospital Santo antônio (alenquer):
- Maria Petronila de Sousa Soares – Enfermeira – cPf nº 359.999.693 -87;
- Maria Josilene Pereira rodrigues – assistente Social – cPf nº 628.721.412-00.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 13 
dE aBril dE 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 834030

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/13º PSS/SESPa (determi-
nação judicial expedida através do processo n. 0805151-78-2022.8.14.000)
ato: contrato nº 792/2022(autorizo/PaE nº 877858/2021)
Nome do Servidor: aNa cEcÍlia MoiSÉS cardoSo
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 29.07.2022/28.07.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 834207
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LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 929 de 29 de JULHo de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 13116;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora Maria da coNcEicao fErrEira da SilVa, id. 
funcional nº 6402927/1, ocupante do cargo de chefe de divisão Técnica, 
lo tada no 3º centro regional de Saúde - castanhal, 180 (cento e oitenta) 
dias de licença à maternidade, no período de 24 de julho de 2022 a 19 de 
janeiro de 2023.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 24 de julho de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 29/07/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 834038

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo da aBertUra do PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 044/sesPa/2022.

a Pregoeira/SESPa comunica aos interessados no PrEGÃo ElETrÔNico 
Nº 044/SESPa/2022, cujo objeto da presente licitação é a escolha da pro-
posta mais vantajosa para a aquisição de equipamento e material perma-
nente hospitalar para o Hospital e Maternidade Santana sediado em igara-
pé Miri, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 31880003, 
de acordo com as especificações constantes no anexo I-A e IB do Termo de 
referência, que integra este documento, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, que foi suspensa a 
abertura marcada para o dia 02/08/2022 às 09h00min (Horário de Brasí-
lia) no site: Portal de compras do Governo federal – UaSG: 925856, por 
motivo de retificação do Edital. Outrossim, informamos que posteriormente 
será divulgada nova data de abertura do referido certame.
Belém (Pa), 29 de julho de 2022.
aNGEla SaNdra SoUZa caNTo
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 834085

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 010/sesPa/2022
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 010/SESPa/2022, no 
valor total de r$ 220.710,00 (duzentos e vinte mil, setecentos e dez reais).
oBJETo: registro de Preços para eventual e futura aquisição de medica-
mentos de Saúde Mental para atender aos pacientes da Secretaria de Esta-
do de Saúde Pública do Pará – SESPa por um período de 12 (doze) meses.
EMPrESaS VENcEdoraS:
1. alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ Nº 
21.581.445/0001-82, foi a vencedora do item 01 pelo critério de menor 
preço, no valor total de r$ 95.580,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e 
oitenta reais).
2. a J coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPi-
Talar lTda, cNPJ Nº 32.137.731/0001-70, foi a vencedora do item 08 
pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 1.440,00 (um mil, qua-
trocentos e quarenta reais).
3. UNiKa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ Nº 
38.412.948/0001-27, foi a vencedora do item 04 pelo critério de menor 
preço, no valor total de r$ 123.690,00 (cento e vinte e três mil, seiscentos 
e noventa reais).
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 010/SESPa/2022: r$ 220.710,00 
(duzentos e vinte mil, setecentos e dez reais).
Belém (Pa), 29 de julho de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 834211

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 085/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 022/SESPa/2022, Processo nº 2021/1228322, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.056 de 25/07/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição, por meio 
do Sistema de registro de Preço (SrP), de Medicamentos e insumos para 
atendimento de pacientes portadores de diabetes Mellitus, contemplados 
pela ação civil Pública nº 2008.39.00.006479-9, por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das neste Edital e seus anexos.

Valor ToTal: r$ 1.280.404,00 (Hum milhão, duzentos e oitenta mil, qua-
trocentos e quatro reais).
ViGÊNcia: 01/08/2022 a 31/07/2023.
EMPrESa: Elfa MEdicaMENToS S.a., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
09.053.134/0001-45, com sede NUcr iNTErSEccao rod df001 c/rod 
475, Ga 02 coNd SYS GaMa B.ParK - PoNTE alTa NorTE (GaMa) Bra-
Silia - df cEP: 72427-010.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 834173
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 086/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 022/SESPa/2022, Processo nº 2021/1228322, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.056 de 25/07/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição, por meio 
do Sistema de registro de Preço (SrP), de Medicamentos e insumos para 
atendimento de pacientes portadores de diabetes Mellitus, contemplados 
pela ação civil Pública nº 2008.39.00.006479-9, por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das neste Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 4.628.486,00 (Quatro milhões, seiscentos e vinte e oito 
mil, quatrocentos e oitenta e seis reais).
ViGÊNcia: 01/08/2022 a 31/07/2023.
EMPrESa: NoVo NordiSK farMacÊUTica do BraSil lTda., inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 82.277.955/0007-40, com sede r francisco Munoz Madrid, 
625, armz 105 e 106 - roseira de São Sebastião- São José dos Pinhais – Pr.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 834174
Portaria Nº. 928 de 28 de JULHo de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada no doE nº. 
28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 2021/1344908.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810 de 24.01.94, licença 
Sem Vencimentos, a servidora SHEYla BENTES cardoSo, matrícula nº. 
5901716/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotada no 9º 
centro regional de Saúde - Santarém, por um período de 02 (dois) anos, 
a contar de 01.09.2022.
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: 29.07.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 834132
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 080/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 026/SESPa/2022, Processo nº 2021/1235806, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.052 de 20/07/2022 e no Diário 
Oficial do Estado nº 35.057 de 26/07/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsas 
coletoras e adjuvantes de proteção de segurança para estomizados cadas-
trados no serviço de atenção à pessoa com estomia da UrES Presidente 
Vargas, de abrangência do 1º crS/SESPa, por um período de 12 (doze) 
meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 22.178.015,60 (Vinte e dois milhões, cento e setenta e 
oito mil, quinze reais, sessenta centavos).
ViGÊNcia: 01/08/2022 a 31/07/2023.
EMPrESa: BriUTE coMÉrcio dE ProdUToS E EQUiPaMENToS HoSPiTa-
larES lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 00.890.752/0001-75, com sede 
na Tv. Magno de araújo nº 473-a, Bairro Telégrafo, Belém-Pará.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 834161
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 084/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 031/SESPa/2022, Processo nº 2021/1051025, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.056 de 25/07/2022.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de Medicamen-
tos e insumos para atendimento de pacientes acometidos de degeneração 
Macular relacionada a idade (dMri), contemplados pela ação civil Pública 
nº 0037527 38.2013.8.14.0301, por um período de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 6.300.000,00 (Seis milhões e trezentos mil reais).
ViGÊNcia: 01/08/2022 a 31/07/2023.
EMPrESa: NoVarTiS BiociÊNciaS S.a, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
56.994.502/0026-98, com sede rod Br-153 km 5.5 armazém 02 Módulo 
07 Parte 01, Goiânia/Go, cEP: 74675-090.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 834152
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 081/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 026/SESPa/2022, Processo nº 2021/1235806, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.052 de 20/07/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsas 
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coletoras e adjuvantes de proteção de segurança para estomizados cadas-
trados no serviço de atenção à pessoa com estomia da UrES Presidente 
Vargas, de abrangência do 1º crS/SESPa, por um período de 12 (doze) 
meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 2.104.504,00 (dois milhões, cento e quatro mil, qui-
nhentos e quatro reais).
ViGÊNcia: 01/08/2022 a 31/07/2023.
EMPrESa: orToMEd lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 03.335.907/0001-
08, com sede na rua Visconde de Mauá, nº 113, cEP: 68.742-875, fonte 
Boa, castanhal/Pa.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 834164
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 082/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 026/SESPa/2022, Processo nº 2021/1235806, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.052 de 20/07/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsas 
coletoras e adjuvantes de proteção de segurança para estomizados cadas-
trados no serviço de atenção à pessoa com estomia da UrES Presidente 
Vargas, de abrangência do 1º crS/SESPa, por um período de 12 (doze) 
meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 1.982.395,00 (Hum milhão, novecentos e oitenta e dois 
mil, trezentos e noventa e cinco reais).
ViGÊNcia: 01/08/2022 a 31/07/2023.
EMPrESa: f. cardoSo E cia lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
04.949.905/0001-63, com sede na rua João Nunes de Souza, nº 125, Br 
316, KM 8, Bairro águas Brancas, cEP: 67.033-030, ananindeua-Pa.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 834165
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 082/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 026/SESPa/2022, Processo nº 2021/1235806, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.052 de 20/07/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsas 
coletoras e adjuvantes de proteção de segurança para estomizados cadas-
trados no serviço de atenção à pessoa com estomia da UrES Presidente 
Vargas, de abrangência do 1º crS/SESPa, por um período de 12 (doze) 
meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 1.982.395,00 (Hum milhão, novecentos e oitenta e dois 
mil, trezentos e noventa e cinco reais).
ViGÊNcia: 01/08/2022 a 31/07/2023.
EMPrESa: f. cardoSo E cia lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
04.949.905/0001-63, com sede na rua João Nunes de Souza, nº 125, Br 
316, KM 8, Bairro águas Brancas, cEP: 67.033-030, ananindeua-Pa.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 834166

.
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

Faz-se errata da Portaria de n° 428 de 27 de JULHo de 2022, Pu-
blicada no doe 35060 de 27/07/2022, onde concede Suprimento de 
fundos a Unidades de Saúde da UrE diPE/1°crS, sendo que:
oNde se LÊ
WilToN lÙcio GoNZaGa BorGES
cargo: Motorista
Matrícula n°: 5176751/1
Leias-se:
roSilda caldaS PaES coSTa
cargo: ag. administrativo
Matricula n° 5477301/1
Em, 29 de Julho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
1º cENTro  rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 834131

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 028, de 27 de julho de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii /Pará, no uso de suas 
atribuições legais  e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
 - Considerando a portaria GM/MS N°483 de 01 de 2014, que define a 
rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – e estabelece diretrizes para a organização das 
suas linhas de cuidado;
 - considerando a Portaria GM/MS N° 389 de 13 de março de 2014 que 
define os critérios para habilitação de serviços de hemodiálise;
 - considerando a resolução da diretoria colegiada da agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – rdc 11 de 13 de março de 2014, que dispõe sobre os 
requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços de diálise;
- considerando o parecer favorável da Vigilância Sanitária;
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional 
Metropolitana iii/Pa, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa e aprovação em reunião ordinária do dia 27 
de julho de 2022.
resolve:
 art.1º- aprovar por unanimidade a expansão dos serviços de Nefrologia 
com o credenciamento de mais 13 máquinas de hemodiálise, sendo 01 
reserva, para o centro de Hemodiálise ari Gonçalves ltda. (cEHMo), cNES 
9960252, forma tipo: Habilitação credenciamento Novo, rede/Programa: 
Politica Nacional de atenção ao Portador de doença renal crônica, código 
de Habilitação na atenção Especializada em drc: 15.04 e nos estágios 4 e 
5 (prédialítico)- código 15.06,  no município de castanhal/Pa.
art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 27 de julho de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 834300
coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 029, de 27 de julho de 2022
 a comissão intergestores regional Metropolitana iii/Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1999, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- considerando a Portaria GM/MS nº 3.588 de 21/12/2017, que altera as 
Portarias de consolidação nº 3 e nº 6, de 28 de setembro de 2017, para 
dispor sobre a rede de atenção Psicossocial, e dá outras providências.
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional- 
Metropolitana iii, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 27 de julho de 2022.
resolve:
 art. 1 º - aprovar por unanimidade o Plano regional da rede Psicossocial 
(raPS) da Metropolitana iii, 2022 a 2024, conforme desenho abaixo:

desenho do Plano regional da rede Psicossocial (raPs) da Metropolitana iii, 2022 a 2024.
 MetroPoLitaNa iii  crs  eXiteNtes  disPositiVos PLaNeJados 

aurora do Pará 5º caPS i 01 aMENT tipo ii
capitão Poço 5º caPS i 01 aMENT tipo i

castanhal 3º caPS iii 02 aMENT tipo iii; 08 lEiToS rEG; 01 caPS i; 01 caPS ad rEG; 
Uaa; Uai; rT rEGioNaliZada; ecPaPP

curuçá 3º caPS i 01 aMENT tipo i
Garrafão do Norte 5º  caPS i ; 01 aMENT tipo i

igarapé-açu 3º caPS i 02 aMENT tipo i e ii
inhangapi 3º  01 aMENT tipo iii

ipixuna do Pará 5º  01 caPS i; 01 aMENT tipo i; lEiToS rEGioNaliZadoS
irituia 5º caPS i 01 aMENT tipo iii

Mãe do rio 5º caPS i 02 aMENT tipo i
Magalhães Barata 3º  01 aMENT tipo i

  Maracanã 3º  caPS i; 01 aMENT tipo i
Marapanim 3º caPS i 01 aMENT tipo i

Nova Esperança do Piriá 5º  caPS i; 01 aMENT tipo iii 
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Paragominas 5º caPS ii 03 aMENT tipo ii; Uai; ecPaPP; 01 caPS ad; 08 a 10 lEiToS 
REGIONALIZADOS Reclassificação p/ CAPS III

Santa Maria do Pará 5º  01 caPS i; 01 aMENT tipo iii; 08 a 10 lEiToS rEGioNaliZadoS
São domingos do capim 3º caPS i 01 aMENT tipo ii
São francisco do Pará 3º  01caPS i; 01 aMENT tipo i

São João da Ponta 3º  01 aMENT tipo i
São Miguel do Guamá 5º caPS i 01 aMENT tipo iii; lEiToS rEGioNaliZadoS

Terra alta 3º   01 aMENT tipo iii
Ulianópolis 5º caPS i 01 aMENT tipo i

art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 27 de julho de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 834118
coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 023, de 27 de julho de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii/Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1999, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- considerando a Portaria GM/MS nº 3.588 de 21/12/2017, que altera as 
Portarias de consolidação nº 3 e nº 6, de 28 de setembro de 2017, para 
dispor sobre a rede de atenção Psicossocial, e dá outras providências. 
(art. 50-J).
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional- 
Metropolitana iii, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 27 de julho de 2022.
resolve:
art. 1 º - aprovar por unanimidade projeto de implantação de 01(uma) 
Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental – 
aMENT, para os municípios de: aurora do Pará, capitão Poço, Garrafão do 
Norte, irituia, Nova Esperança do Piriá, Santa Maria do Pará, São Miguel do 
Guamá, Ulianópolis e 02 (duas) equipes para o município de Mãe do rio.
art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 27 de julho de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 834096
coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 026, de 27 de julho de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii /Pará, no uso de suas 
atribuições legais  e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- considerando a Portaria GM/MS n° 1.444, de 28/12/2000 que criou in-
centivo de saúde bucal destinado ao financiamento de ações e à inserção 
de profissionais desta área na Estratégia de Saúde da família;
- considerando a Portaria MS Nº 2.436, 21 de setembro de 2017, que 
aprova a Política Nacional de atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS).
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional 
Metropolitana iii/Pa, capitulo iii, das competências, artigo 3º,
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa e aprovação em reunião ordinária do dia 27 
de julho de 2022.
resolve:
art.1º- aprovar por unanimidade o projeto de habilitação de 03 (três) Equi-
pes de Saúde Bucal – ESB, modalidade i, no Município de São Miguel do 
Guamá.
art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 27 de julho de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 834088

coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 027, de 27 de JULHo de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii/Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1999, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
 - considerando a Portaria GM/MS nº 3088, de 23/12/2011 que reformula 
a rede de atenção Psicossocial;
- considerando a Portaria GM/MS nº 3089, de 23/12/2011 que estabelece 
novo tipo de financiamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional- 
Metropolitana iii, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 27 de julho de 2022.
resolve:
art. 1 º - aprovar por unanimidade o projeto de implantação de um centro 
de atenção Psicossocial álcool e outras drogas – (caPS ad) no município 
de Paragominas.
art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 27 de julho de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 834089
coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 022, de 27 de JULHo de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii /Pará, no uso de suas 
atribuições legais  e,
- considerando a Portaria GM/MS Nº 684, de 30 de março de 2022, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferên-
cias do fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2022.
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa e aprovação em reunião ordinária do dia 27 
de julho de 2022.
resolve:
art.1º- aprovar a Proposta de aquisição de Equipamento/Material Perma-
nente, apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de aurora do Pará, 
junto ao fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, através de emen-
da parlamentar, conforme abaixo discriminada no valor de r$491.440,00 
(quatrocentos e noventa e um mil e quatrocentos e quarenta reais).

ProPosta Nº UNidade assistida VaLor r$
83369.835000/1220-45 Secretaria Municipal de Saúde de aurora do Pará 491.440,00

art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 27 de julho de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 834070
coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 024, de 27 de JULHo de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii/Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1999, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- considerando a Portaria GM/MS nº 3588, de 21/12/2017 que altera as 
Portarias de consolidação nº 03 e nº 06 de 28/09/2017, para dispor sobre 
a rede de atenção Psicossocial e dá outras providências;
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional- 
Metropolitana iii, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 27 de julho de 2022.
resolve:
art. 1 º - aprovar por unanimidade o projeto de implantação de 08 a 10 
leitos psiquiátricos no Hospital regional Público do leste - HrPl no muni-
cípio de Paragominas.
art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 27 de julho de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 834072
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coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 025, de 27 de JULHo de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii/Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
 - considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1999, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
 - considerando a Portaria GM/MS nº 3588, de 21/12/2017 que altera as 
Portarias de consolidação nº 03 e nº 06 de 28/09/2017, para dispor sobre 
a rede de atenção Psicossocial e dá outras providências;
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional- 
Metropolitana iii, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 27 de julho de 2022.
resolve:
art. 1 º - aprovar por unanimidade o projeto de implantação de 08 a 10 
leitos psiquiátricos no Hospital Geral/filantrópico Venerável ordem Terceira 
no município de Santa Maria do Pará.
art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 27 de julho de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 834074

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 23 de 27 de JULHo  de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servi-
dor (a) Maria MadalENa dE MoUra, carGo: aGENTE dE SaUdE, lota-
do(a) no 5ºcrS, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
13/03/2009 a 12/03/2012.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 01 (UM) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 12/09/2022 a 11/10/2022,  no total de 30  (TriN-
Ta) dias, matricula nº 724238/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 834102
Portaria Nº 26 de 27 de JULHo  de  2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servi-
dor (a) Maria MadalENa dE MoUra, carGo: aGENTE dE SaUdE, lota-
do(a) no 5ºcrS, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
13/03/2018 a 12/03/2021.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 10/02/2023 a 10/04/2023,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 724238/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 834116
Portaria Nº 24 de 27 de JULHo  de  2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servi-
dor (a) Maria MadalENa dE MoUra, carGo: aGENTE dE SaUdE, lota-
do(a) no 5ºcrS, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
13/03/2012 a 12/03/2015.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 13/10/2022 a 11/12/2022,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 724238/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETora do 5º crS/SESPa

Protocolo: 834108
 
Portaria Nº 25 de 27 de JULHo  de  2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servi-
dor (a) Maria MadalENa dE MoUra, carGo: aGENTE dE SaUdE, lota-
do(a) no 5ºcrS, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
13/03/2015 a 12/03/2018.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 12/12/2022 a 09/02/2023,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 724238/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 834113

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo N.º 006/2022-8ºcrs/sesPa
Processo: ci Nº 105/dVs/8ºcrs/sesPa/2022
objeto: SErViÇo dE MaNUTENÇÃo E coNSErVaÇÃo dE MáQUiNaS E 
EQUiPaMENToS dE rEfriGEraÇÃo.
data assinatura: 22/07/2022
Vigência: 22/07/2022 à 21/12/2022.
dotação orçamentária: Pi 1040008302
fonte: 0149001435
Elemento de despesa: 339039
Valor: r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
EMPrESa coNTraTada: MariENE o. dE frEiTaS rEfriGEraÇÃo EirEli.
cNPJ nº: 19.974.933/0001-08
ENdErEÇo: rua coronel Portilho, 1920 - aeroporto - Breves-Pa
ordENadora dE dESPESa: aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8ºcrS/SESPa
Portaria nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 834213

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo/sesPa Nº 04 de 29 de JULHo de 2022
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, por intermédio da comissão 
Permanente de Processo administrativo de inexecução contratual, 
instituída através da PorTaria Nº 168 de 01/02/22, doE nº 34.852 de 
02/02/22, NoTifica a empresa Pauxiara Turismo e Viagens ltda-ME, cNPJ 
nº 83.775.296/0001-40, da instauração do processo administrativo nº 
2016/176434, disposto na PorTaria Nº 45, de 10/06/22, publicada no 
DOE nº 35.007, de 14/06/22, em que a mesma figura, em tese, como 
denunciada, conforme os fatos descritos nos autos do Processo supracitado, 
em virtude de descumprimento de suas obrigações tributárias referentes 
ao contrato nº 03/2016, na forma do art. 87, da lei nº 8.666/93 e art. 104 
da lei nº 8.972/2020; a qual, se comprovada, acarretará a aplicação de 
penalidade correspondente.
observado o direito constitucional quanto ao contraditório e ampla defesa, 
insculpidos no art. 5.º, Inciso LV da CF/88, ficando nesta condição NOTI-
ficada podendo acompanhar o presente processo apuratório ou fazer-se 
assistir, facultativamente, por Procurador legalmente constituído.
Esta comissão encontra-se instalada na Tv. Barão de Santarém, nº 130, 
centro, Santarém / Pará. cEP: 68.005-530.
Marina dalmácio dos anjos
Presidente da cPaic/9ºcrS/SESPa
Santarém, 28 de Julho de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE
Santarém, 29 de Julho de 2022

Protocolo: 834297

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 566 /2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
designar as servidoras desta autarquia, GracilENE WaNZElEr Moia, en-
fermeira, matrícula: 8001378/1-Hol, e no seu impedimento, a servidora 
ViViaNE criSTiNY BEZErra doS rEiS dE fariaS, enfermeira, matrícula: 
5890434/1-Hol, ambas lotadas na divisão de Bloco cirúrgico do Hospital 
ophir loyola, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 115/2022 
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– HOL, firmado com a empresa UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO 
EirEli, cujo objeto é a aquisição de lâmina para aparelho dermátomo Hume-
ca d80, no período de 12 (doze) meses. Processo nº 2021/38945
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834210
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 564 /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 o servidor desta autarquia, aNdErSoN da SilVa MarTiNS, ma-
trícula n.º 57188812/Hol, agente administrativo do Hospital ophir loyola, 
lotado na assessoria de Planejamento físico, para a função de fiscal do con-
trato Administrativo nº 110/2022 – HOL, firmado com a empresa A DE N P OLI-
VEIRA, Contrato Administrativo nº 111/2022 – HOL, firmado com a empresa BZ 
coMÉrcio E SErViÇoS EirEli e contrato administrativo nº 112/2022 – Hol, 
firmado com a empresa J.C.P. PRADO COMERCIO EIRELI, cujo objeto é Aquisição 
de materiais de pintura para revitalização das clínicas do Hospital ophir loyola, 
pelo período de 12 (doze) meses. Processo nº 2021/642303.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834202
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 546 /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 o servidor desta autarquia, EdUardo laUrido doS SaNToS, 
matrícula nº 5115370/1 – Hol, e nos seus impedimentos o servidor aNa 
JacirEMa loPES dE oliVEira, matrícula nº 557 – Hol, ambos lotados 
na divisão de cTi do Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do 
Contrato Administrativo nº 106/2022 – HOL, firmado com a empresa ALFA 
MEd SiSTEMaS MÉdicoS lTda, cujo objeto é a á aquisição de equipa-
mento médico hospitalar, para atender as necessidades do Hospital ophir 
loyola - Hol. Processo nº 2022/759143.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834127
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 548 /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 o servidor desta autarquia, lEoNardo cordEiro da crUZ, 
matrícula nº 572297951/Hol, e nos seus impedimentos o servidor Na-
rEY NEWToN rEiS ViEira, matrícula nº 57230714/1-Hol, ambos lotados 
na divisão de Serviços Gerais do Hospital ophir loyola, para a função de 
Fiscais do Contrato Administrativo nº 103/2022 – HOL, firmado com a 
empresa UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS S.a e contrato administrativo nº 
104/2022 – HOL, firmado com a empresa IGOR RUSEF ROSA EIRELI, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em locação de veículos 
tipo sedam, pick-up e VAN ambulância tipo B, a fim de atender a demanda 
de transportes do Hol, que faz diariamente (24hs) o transporte de servi-
dores e pacientes. Processo nº 2021/900.531.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834054
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 565 /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 a servidora desta autarquia, alESSaNdra rodriGUES caVa-
lEiro dE MacEdo, coordenadora do centro de análises clínicas, matrí-
cula n.º 5955946/1, para a função de fiscal do contrato administrativo 
nº 114/2022 – HOL, firmado com a empresa DIAGNOCEL COMÉRCIO E 
rEPrESENTaÇÕES lTda, cujo objeto é aquisição de suprimentos para o 
setor de Microbiologia do centro de análises clínicas com o fornecimento 
de equipamentos automatizados em regime de comodato, pelo período de 
12 (doze) meses. Processo nº 2022/1369970.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834034

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 114/2022-HoL
objeto: aquisição de suprimentos para o setor de Microbiologia do centro 
de análises clínicas com o fornecimento de equipamentos automatizados 
em regime de comodato.
Valor Global: r$ 629.670,00 (seiscentos e vinte e nove mil e seiscentos e 
setenta reais)
data assinatura: 28/07/2022
Vigência: 28/07/2022 a 27/07/2023
Pregão nº 088/2022 – Processo nº 2021/1369970
orçamento: 10.302.1507.8880. 339030fonte: 0103/0269
contratado: diaGNocEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda, com 
sede na rua duarte coelho, 399 - f, Bairro Paupina, fortaleza-cE, cEP: 
60.873.665, fone: (85)3462-3600/3264-4770/999558879, E-mail: diag-
nocel@diagnocel.com.br.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834033

coNtrato adMiNistratiVo Nº 103/2022-HoL
objeto: contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo 
sedam, pick-up e VAN ambulância tipo B, a fim de atender a demanda de 
transportes do Hol, que faz diariamente (24hs) o transporte de servidores 
e pacientes.
Valor Global: r$ 170.599,92 (cento e setenta mil e quinhentos e noventa 
e nove reais e noventa e dois centavos)
data assinatura: 01/08/2022
Vigência: 01/08/2022 a 31/07/2023
Pregão nº 049/2022 – Processo nº 2021/900.531
orçamento: 10.122.1297.8338. 3390.33 fonte: 0103/0269
contratado: UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS S.a., com sede na avenida de-
putado rubens Granja, nº 121,  Sacomã – São Paulo/SP - cEP: 04298-
000, fone: (11) 3141-6206, E-mail: licitacao.ve@unidas.com.br.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834055
coNtrato adMiNistratiVo Nº 104/2022-HoL
objeto: contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo 
sedam, pick-up e VAN ambulância tipo B, a fim de atender a demanda de 
transportes do Hol, que faz diariamente (24hs) o transporte de servidores 
e pacientes.
Valor Global: r$ 261.069,24 (duzentos e sessenta e um mil e sessenta e 
nove reais e vinte e quatro centavos)
data assinatura: 01/08/2022
Vigência: 01/08/2022 a 31/07/2023
Pregão nº 049/2022 – Processo nº 2021/900.531
orçamento: 10.122.1297.8338. 3390.33 fonte: 0103/0269
contratado: iGor rUSEf roSa EirEli, com sede na Travessa José Pio, 
nº 709, Bairro Umarizal - cEP: 66.055-200 – Belém/Pa, fone: (91) 3038-
6750 / 98446-5491, E-mail: marquexfinanceiro@gmail.com, inscrita no 
cNPJ sob o nº 12.040.805/0001-48.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834056
coNtrato adMiNistratiVo Nº 106/2022-HoL
objeto: a aquisição de equipamento médico hospitalar, para atender as 
necessidades do Hospital ophir loyola - Hol.
Valor Global: r$ 799.950,00 (setecentos e noventa e nove mil e novecen-
tos e cinquenta reais).
data assinatura: 01/08/2022
Vigência: 12 (doze) meses
adesão à aTa de registro de Preços nº 049/2022 – SES/Ma – Processo nº 
2022/759143
orçamento: 10.302.1507.8289.449052 fonte: 0103/0269/0301/0130
contratado: alfa MEd SiSTEMaS MÉdicoS lTda, com sede à rua Hum, 
n.º 80a distrito industrial Genesco aparecido de oliveira, cEP: 33.240-
094, lagoa Santa/MG foNE: : (31) 3681-6388, ramal 3003, e-mail: aten-
dimento@alfamed.com, inscrita no cNPJ: 11.405.384/0001-49.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834125
coNtrato adMiNistratiVo Nº 111/2022-HoL
objeto: aquisição de materiais de pintura para revitalização das clínicas do 
Hospital ophir loyola.
Valor Global: r$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
data assinatura: 28/07/2022
Vigência: 28/07/2022 a 27/07/2023
Pregão nº 056/2022 – Processo nº 2021/642303
orçamento: 10.302.1507.8880. 339030 fonte: : 0103/0269
contratado: BZ coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, nome fantasia, BZ co-
MErcio E SErViÇoS, com sede na avenida Magalhães Barata, 262 – a, Bair-
ro do Bengui – Belém/Pa - cEP: 66.630-040, fone : (91) 3225-3203 | EMail: 
bzcomercio.pa@gmail.com, inscrita no cNPJ sob o nº 41.278.336/0001-06.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834196
coNtrato adMiNistratiVo Nº 112/2022-HoL
objeto: aquisição de materiais de pintura para revitalização das clínicas do 
Hospital ophir loyola.
Valor Global: r$ 9.373,50 (nove mil e trezentos e setenta e três reais e 
cinqüenta centavos)
data assinatura: 28/07/2022
Vigência: 28/07/2022 a 27/07/2023
Pregão nº 056/2022 – Processo nº 2021/642303
orçamento: 10.302.1507.8880. 339030 fonte: : 0103/0269
contratado: J.c.P. Prado coMErcio EirEli, com sede na rua Her-
nani lameira, 1104, Bairro: Pirapora, cEP: 68.745-390, fone: (91) 
3721-1113, E-mail: jcprado2015@gmail.com, inscrita no cNPJ sob o nº 
21.254.778/0001-05.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834198
coNtrato adMiNistratiVo Nº 110/2022-HoL
objeto: aquisição de materiais de pintura para revitalização das clínicas do 
Hospital ophir loyola.
Valor Global: r$ 4.089,00 (quatro mil e oitenta e nove reais)
data assinatura: 28/07/2022
Vigência: 28/07/2022 a 27/07/2023
Pregão nº 056/2022 – Processo nº 2021/642303
orçamento: 10.302.1507.8880. 339030 fonte: : 0103/0269
contratado: a dE N P oliVEira, com nome fantasia de dElTa iNfiNiTY, 
com sede na Travessa We[1]54, Nº 1171, fundos, cidade Nova V, ana-
nindeua/Pa, cEP: 67.133-370, fone: (91) 98328-2295 / (91) 98197-
9754, E-mail: deltainfinity17@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 
29.301.519/0001-91.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834194
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 115/2022-HoL
objeto: aquisição de lâmina para aparelho dermátomo Humeca d80.
Valor Global: r$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais)
data assinatura: 28/07/2022
Vigência: 28/07/2022 a 27/07/2023
Pregão nº 059/2022– Processo nº 2021/38945
orçamento: 10.302.1507.8880.339030 fonte: 0103/0269
contratado: UdilifE coM iMPorTacao E EXPorTacao EirEli, nome fan-
tasia UdilifE, com sede na avenida italia, nº 60, Bairro Tibery – Uberlan-
dia/ MG, cEP 38.405-056, fone: (34)3199-9880, E-mail: udilife1@gmail.
com, inscrita no cNPJ sob o nº 34.061.908/0001-27.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834209

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 130/2021 – irP
Processo nº 2021/736394
objeto: forNEciMENTo de ProdUToS QUÍMicoS
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
aMaZoN MEdical: r$ 25.080,00
f. cardoSo & cia lTda: r$ 59.767,20
NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda – ME: r$ 197.640,00
ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda EPP: r$ 111.360,00
PiNHEiroS coMÉrcio EirEli – ME: r$ 86.400,00
Valor Total da licitação: r$ 480.247,20
Belém, 25 de Julho de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834154

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 046/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 130/2021
Processo nº. 2021/736394
forNEcEdor: aMaZoN MEdical
Valor Total: r$ 25.080,00
data de assinatura: 28/07/2022
ViGÊNcia: 28/07/2022 a 27/07/2023
oBJETo: fornecimento de produtos químicos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo (Por iteM) UNd Qtde VaLor UNi-
tario

10 dETErGENTE PrÉ laVaGEM Para liMPEZa E coNSErVaÇÃo 
iNSTrUMENTaiS 750Ml frc 240 r$ 56,50

13 SolUÇÃo lUBrificaNTE ProNTo USo 750Ml frc 144 r$ 80,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 834163

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 046/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 130/2021
Processo nº. 2021/736394
forNEcEdor: f. cardoSo & cia lTda
Valor Total: r$ 59.767,20
data de assinatura: 28/07/2022
ViGÊNcia: 28/07/2022 a 27/07/2023
oBJETo: fornecimento de produtos químicos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo (Por iteM) UNd Qtde VaLor UNitario

9 dESiNfETaNTE HoSPiTalar, ProNTo USo, Para SUPErfÍciES E 
arTiGoS MÉdicoS NÃo crÍTicoS 750Ml frc 2.160 r$ 27,67

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 834168

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 046/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 130/2021
Processo nº. 2021/736394
forNEcEdor: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda – ME
Valor Total: r$ 197.640,00
data de assinatura: 28/07/2022
ViGÊNcia: 28/07/2022 a 27/07/2023
oBJETo: fornecimento de produtos químicos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo (Por iteM) UNd Qtde VaLor UNitario

8 SolUÇÃo dESiNfETaNTE ProTo USo 5 liTroS Gl 288 r$ 380,00

11 dETErGENTE MUlTi ENZiMáTico, BaiXÍSSiMa forMaÇÃo dE 
ESPUMa 5l frc 360 r$ 245,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 834169

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 046/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 130/2021
Processo nº. 2021/736394
forNEcEdor: ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda EPP
Valor Total: r$ 111.360,00
data de assinatura: 28/07/2022
ViGÊNcia: 28/07/2022 a 27/07/2023
oBJETo: fornecimento de produtos químicos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo (Por iteM) UNd Qtde VaLor UNitario

5 SolUcao alcoolica coM clorEXidiNa 0,5%, 1000Ml. frc 2160 r$ 13,50

6 SolUcao dEGErMaNTE coM clorEXidiNa 2%, 1000Ml. frc 2160 r$ 19,90

7 SolUcao dEGErMaNTE coM clorEXidiNa 2%, 100Ml. frc 12.000 r$ 3,10

12 rEMoVEdor dE oXidaÇÃo coNcENTrado BaiXa forMaÇÃo 
dE ESPUMa c/ 5l Gl 12 r$ 168,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 834171

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 046/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 130/2021
Processo nº. 2021/736394
forNEcEdor: PiNHEiroS coMÉrcio EirEli - ME
Valor Total: r$ 86.400,00
data de assinatura: 28/07/2022
ViGÊNcia: 28/07/2022 a 27/07/2023
oBJETo: fornecimento de produtos químicos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo (Por iteM) UNd Qtde VaLor UNitario

1 alcool ETÍlico 70%, c/ 1000ml, SolUÇÃo. frc 11.520 r$ 7,50

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 834172

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 051/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 082/2022
Processo nº. 2022/565.952
forNEcEdor: cM HoSPiTalar S.a
Valor Total : r$ 750.960,00
data de assinatura: 27/07/2022
ViGÊNcia: 27/07/2022 a 26/07/2023
oBJETo: fornecimento de anagrelide, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

1 aGrYliN (aNaGrElidE, cloridraTo) 0,5MG cX c/100 
caPS cP 24.000 r$ 31,29

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 834032

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 759/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEri-
cÓrdia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo decreto do dia 15/06/2022, publicado no doE n° 35.010,
coNSidEraNdo o falecimento da genitora da servidora lUcilia Maria 
foNSEca SaNTiaGo, ocorrido em 22 de julho de 2022, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da fa-
mília da servidora lUcilia Maria foNSEca SaNTiaGo, id. funcional 
nº 57192876/1, Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de Pedia-
tria, no período de 22/07/2022 a 29/07/2022, conforme certidão de Óbi-
to nº 066852 01 55 2022 4 00061 216 0054796 51.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 22/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 28 de julho de 2022.
TiaGo dE liMa riBEiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 834272
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errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 833767, 
diÁrio oFiciaL Nº 35.062 de29/07/2022

coNTraTada: SBS - SiSTEMaS E adMiNiSTraÇÃo S/S lTda
cNPJ/Mf: 47.903.331/0001-03
E-Protocolo: 2018/469206
oNde se LÊ: artigo 57, § 1º , iV e artigo 65, inciso i, alínea “b”, e § 1º, 
ambos da lei federal nº 8.666/93
Leia-se: artigo 57, inciso ii e artigo 55, inciso iii, da lei federal nº 8.666/93
ordenador: Tiago de lima ribeiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 834119

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2
contrato: 186/2022/FscMP
ProTocolo Nº 2019/563458 - PE Nº 031/2020/fScMP
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do 
prazo estabelecido no contrato supramencionado, por 12 (doze) meses 
no período compreendido entre 31/07/2022 a 30/07/2023, bem como 
o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor do 
contrato original, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada em 
estabelecimentos assistenciais de saúde, para a execução dos serviços de 
limpeza e esgotamento de fossa séptica, limpeza de caixas de areia, gordura 
e passagem, consoante dispõe, respectivamente, o artigo 57, §1º, iV e o arti-
go 65, inciso i, alínea ‘b’, e § 1º, ambos da lei federal n.º 8.666/93
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 10.122.1297.8338; fontes de recur-
so: 0101, 0103, 0269 e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339039
data da assinatura: 29/07/2022
coNTraTada: S.o.S SErViÇoS oPEracioNaiS dE SaNEaMENTo lTda - EPP, 
cNPJ/Mf sob o n.º 34.623.926/0001-55, ENdErEÇo: av. conselheiro furta-
do, 3843, cEP: 66.073-160, Telefone (91) 3229-4460//3249-4878,
ordenador: Tiago de lima ribeiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 834082

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01424
Valor: r$16.274,04
data: 18/07/2022
objeto: fioS dE SUTUra, artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93 e Pare-
cer nº 257/2022/Prof/fScMP
PaE nº 2022/905694- dispensa de licitação nº 075/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: alfaMEd coMErcial EirEli; cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-80
ENdErEÇo: aV. Marques de Herval, Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66.087-320 
TElEfoNE: (91)3277-2744 - 3276-8395 - 3276-8395
ordenador: Tiago de lima ribeiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 834042
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 169/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará. 
Processo licitatório nº 294235/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 022/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição 
de Material técnico hospitalar- fios de sutura.
EMPrESa VENcEdora: PolYSUTUrE iNdÚSTria E coMÉrcio lTda, cNPJ 
nº: 03.812.429/0001-71, itens: 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 19, 21, 26, 2
9, 32, 35, 40, com valor total: r$ 273.299,80 ( duzentos e setenta e três 
mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 29/07/2022 a 
29/07/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 170/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 294235/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 022/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição 
de Material técnico hospitalar- fios de sutura.
EMPrESa VENcEdora: f. cardoSo E cia lTda, cNPJ nº: 
04.949.905/0001-63, itens: 14, 28, 30, com valor total: r$ 6.142,08 ( 
Seis mil cento e quarenta e dois reais e oito centavos).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 27/07/2022 a 
27/07/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, em exercício: Tiago de lima ribeiro

Protocolo: 834050

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do resULtado 
do PreGÃo eLetroNico srP Nº 043/2022 - HeMoPa

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, retifica a publicação de protocolo Nº:832954 
do Diário Oficial do Estado do Pará do dia 28/07/2022 que tornou público 
a HoMoloGaÇÃo do Processo administrativo Eletrônico 2022/558480 - 
Pregão Eletrônico Nº 043/2022 para rEGiSTro dE PrEÇoS aQUiSiÇÃo 
dE MEdicaMENToS do coMPoNENTE ESPEcialiZado da aSSiSTÊNcia 
farMacÊUTica (cEaf) aTraVÉS dE SrP, Para aTENdEr aoS PaciENTES 
da fUNdaÇÃo HEMoPa, para resultado conforme abaixo:
iTEM 2 - coMErcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda - cNPJ: 
05.049.432/0001-00, com Proposta no valor unitário de r$ 2.319,10 (dois 
mil trezentos e dezenove reais e dez centavos).
iTEM    ESPEcificaÇÃo TÉcNica    UNid     QUaNT  PrEÇo UNiTário r$
PrEÇo ToTal r$
02 romiplostim 250 mcg, pó para solução injetável, ampola.
Marca: NPlaTE
faBricaNTE iNTErNacioNal / EMBalador: Patheon italia S.p.a. / 
amgen Manufacturing limited – Porto rico
iMPorTador: aMGEN Biotecnologia do Brasil ltda
rG no MS: 1024400030015
f/amp 500 2.319,10 1.159.550,00
ITEM 1 (Imunoglobulina Anti - Timocítica 25 mg/5 mL Pó liofilizado para 
infusão) restou fracaSSado.
os autos do Processo administrativo Nº 2022/558480 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém, 29 de julho de 2022
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 834199

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 071/2022 decorreNte 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº.013/2022- 

Processo adMiNistratiVo Nº 2022/231146.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: PlENa diSTriBUidora dE MaTEriaiS ElÉTricoS E Hi-
dráUlicoS EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 
sob o nº 32.654.902/0001-38 com sede na rua do comércio, nº 855, Sala 
02, centro, Taquaruçu do Sul/rS, cEP: 98410-000, neste ato representada 
por seu representante legal Barbara folle Sponchiado, portador da cédula 
de identidade nº. 4116465388 - SSP, cPf/Mf sob o nº. 022.397.370-00, 
doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE EQUiPa-
MENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi) tipo luvas (descartáveis) para 
procedimento não cirúrgico e luva cirúrgica estéril, para o corpo funcional 
da fundação HEMoPa. (iTEM:09)
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo;
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782880000, 10302150782930000 e 
10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 1.140,26 (mil cen-
to e quarenta reais e vinte seis centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a ser-
vidora Patrícia cristina Moreira arruda, Médica do trabalho, tendo como fiscal 
Técnico Josilene Sousa da luz, técnica de segurança do trabalho do SaSS.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 27 de Julho de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – contratante
Barbara folle Sponchiado -PlENa diSTriBUidora dE MaTEriaiS ElÉTri-
coS E HidráUlicoS EirEli - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49,

Protocolo: 834149
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terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato 
N°. 044/2020 (reF. Proc.2022/690915)

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: laBoraTÓrio dE PaToloGia clÍNica dr. PaUlo cor-
dEiro dE aZEVEdo lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ sob o nº 04.978.805/0001-65 com sede na av. Braz de aguiar, nº 99, 
Bairro: Nazaré, cEP: 66035-385, neste ato representada por seu represen-
tante legal Paula de Moura Gomide e Souza, portador da cédula de iden-
tidade nº MG-10. 945.383, cPf/Mf sob o nº.064.029.146-57, doravante 
denominada coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 044/2020 (PrESTaÇÃo dE SErViÇoS laBoraToriaiS dE aPoio dE 
coMPlEMENTaÇÃo ÀS roTiNaS da coordENaÇÃo dE laBoraTÓrioS, 
do BaNco dE SaNGUE dE cordÃo UMBilical E PlacENTário - BScUP 
do HEMocENTro coordENador dE BElÉM da fUNdaÇÃo HEMoPa E 
do HEMocENTro rEGioNal dE caSTaNHal), nos termos da lei federal 
8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 
04 (quatro) meses, ou seja, de, 02/07/2022 a 02/11/2022.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é r$ 244.415,27 
(duzentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quinze reais e vinte e 
sete centavos).
foNTE do rEcUrSo:os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10302150782880000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
 do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 15 de junho de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Paula de Moura Gomide e Souza - laBoraTÓrio dE PaToloGia clÍNica 
dr. PaUlo cordEiro dE aZEVEdo lTda- contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 834137

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2022
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 do Processo administrativo 
Eletrônico 2022/505413- Pregão Eletrônico Nº 034/2022 para aquisição de 
Material de consumo Hospitalar: caMPo oPEraTÓrio, cUraTiVo TiPo 
BaNdaGEM adESiVa, fiTa crEPE e filME PVc.
iTEM 3 – aHcor coMÉrcio dE ProdUToS odoNTolÓGicoS lTda - 
CNPJ 37.556.213/001-04, com proposta final no valor total de R$ 5.160,00 
(cinco mil cento e sessenta reais).
os itens 1, 2 e 4 restaram fracaSSadoS.
os autos do Processo administrativo Nº 2022/505413estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 29 de julho de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 834142

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria N° 411, de 04 de JULHo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar o Servidor Jaelson campos cunha (matrícula nº 5077079), para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo dE coModaTo Nº 200/2022 – cEi – coMÉrcio EXPorTaÇÃo 
iMPorTaÇÃo dE MaTEriaiS
oBJETo: aquisição de Mantas Térmicas, para atender a demanda dos setores 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
ViGÊNcia: início em 27/07/2022 e término em 26/07/2023.
ProcESSo: 2022/100557
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 63/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 834099

coNtrato
.

contrato de comodato N° 200/2022
objeto: o comodato de 06 (seis) Unidades de aquecimento Portátil, a se-
rem utilizados pela coModaTária por um período de 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Eletrônico SrP nº 63/2022
data assinatura: 27/07/2022
Vigência: início em 27/07/2022 e término em 26/07/2023
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: cEi – coMÉrcio EXPorTaÇÃo iMPorTaÇÃo dE MaTEriaiS MÉ-
dicoS lTda
ENdErEÇo: ESTrada do ENGENHo d’áGUa, N° 1248, loTE 7, Pal 24897 - aNil.
Jacarepagua/rJ – cEP: 22.765-240
TElEfoNE: (21)3525-9450
E-Mail: licitacoes@cei-brasil.com
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 834114

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 019/2022/Hrs
o presente contrato decorre do processo licitatório de Pregãoeletrôniconº 
09/2022/HrS, Processo PaE Nº 2021/388918, e possui por objeto: aquisição 
de MaTErial iMPrESSo, visando atender pelo período de 12 (doze) meses as 
necessidades do Hospital Regional de Salinópolis, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
Valor do coNTraTo: r$ 39.870,10 (trinta e nove mil oitocentos e seten-
ta reais e dez centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo: 29/07/2022 a 29/07/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Gestão/Unidade: ESTadUal
PTrES: 10302150782880000
fonte de recursos: 0103006356 (fES)
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
coNTraTada: lc iNdUSTria Grafica E EdiTora lTda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 04.755.218/0001-07, sediada na aVENida PEdro MiraNda, 
2.222, Bairro: PEdrEira, cidadE: BElÉM/Pa, cEP: 66085-026, TElE-
foNE: (91) 3349-2634.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 834237

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 067/2020  Processo nº 2020/4231
Nº. do Termo: 6º data de assinatura: 26/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 067/2020 é decorrente da solicitação, por intermédio do ofício n° 
122/2022-coNV/GaB - datado de 22 de junho de 2022. a prorrogação de 
prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula 
Quinta, item 5.1, alínea “h”, passando consequentemente os documentos 
supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias  inic. de Vig.: 02/08/2022  T. Vig.: 29/11/2022
Nome: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - cNPJ: 
05.421.300/0001-68.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 834192
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 056/2022  Processo nº: 2021/537359
Nº. do Termo: 1º data de assinatura: 26/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 056/2022 é decorrente da solicitação feita pela prefeitura municipal 
de terra santa através do oficio nº 68/2022-GAB. 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 su-
pra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 03/08/2022  T. Vig.: 30/11/2022
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra alTa/Pa cNPJ nº 
23.060.866/0001-93
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 834180



28  diário oficial Nº 35.063 Segunda-feira, 01 DE AGOSTO DE 2022

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 019/2021 Processo nº 2021/489793
Nº. do Termo: 2º  data de assinatura: 08/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 019/2022 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. a 
prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como 
na cláusula Quinta, item i, alínea “h”, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 296 (duzentos e noventa e seis) dias  inic. de Vig.: 10/07/2022 T. 
Vig.: 01/05/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa crUZ do arari
cNPJ nº: 04.888.830/0001-58
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 834181
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 049/2022 Processo nº 2021/534345
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 25/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 049/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal 
de faro, através do Oficio Nº 74/2022-GAB (seq.70), em virtude que a obra 
está em execução, no entanto devido as fortes chuvas que ocorreram na 
região atrasou o cronograma físico, conforme demonstra o índice pluvio-
métrico em anexo (seq.71). a prorrogação de prazo encontra fundamento 
na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “j”, pas-
sando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte 
integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 26/07/2022 T. Vig.: 22/11/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE faro/Pa cNPJ nº: 05.178.272/0001-08.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 834178
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 023/2021 Processo nº 2021/450696
Nº. do Termo: 2º  data de assinatura: 06/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 023/2021 é decorrente da solicitação da coNcEdENTE em virtude 
da existência de parcelas a serem liberadas por parte da mesma, sendo 
esta necessária para o término a da execução da obra e conclusão do Plano 
de Trabalho proposto. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei 
nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alíneas “h”, pas-
sando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte 
integrante deste instrumento.
Prazo: 115 (cento e quinze) dias inic. de Vig.: 07/07/2022 T. Vig.: 29/10/2022
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVa ESPEraNÇa do Piria cNPJ nº: 
84.263.862/0001-05.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 834185
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 050/2020 Processo nº: 2019/484735
Nº. do Termo: 2º data de assinatura: 02/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 050/2020. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 
8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h”, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 340 (trezentos e quarenta) dias inic. de Vig.: 03/07/2022  T. Vig.: 07/06/2023
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PlacaS - cNPJ nº 01.611.858/0001-55.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 834187
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 007/2019 Processo nº 2019/198343
Nº. do Termo: 5º  data de assinatura: 26/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio 
nº 007/2019 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. a prorroga-
ção de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláu-
sula Quinta, item 5.1, alínea “h”, passando consequentemente os documentos 
supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 159 (cento e cinquenta e nove) dias inic. de Vig.: 01/08/2022 T. 
Vig.: 06/01/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE GoiaNÉSia do Para/Pa cNPJ nº: 
05.178.272/0001-08.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 834188
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 015/2019  Processo nº 2019/215288
Nº. do Termo: 6º  data de assinatura: 18/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 015/2019 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. a 
prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como 

na cláusula Quinta, item i, alínea “h”, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 250 (duzentos e cinquenta) dias inic. de Vig.: 28/07/2022 T. Vig.: 
03/04/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Maria daS BarrEiraS cNPJ 
n° 10.249.381/0001-09.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
TraNSPorTES.

Protocolo: 834190

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 01
contrato 014/2022-cPH
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do pra-
zo de vigência de que trata a cláusula Quarta do contrato nº 014/2022-
cPH, conforme solicitação constante do Processo nº 2022/939695.
Vigência: fica prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo previsto na cláusula 
Quarta do contrato celebrado entre as partes, com início em 08/08/2022 e 
término em 06/09/2022.
data de assinatura: 29/07/2022
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101/449051
cNPJ: 40.724.451/0001-96 - SaNiTBEl ENGENHaria E SaÚdE aMBiENTal lTda.
Endereço: Travessa de Breves nº 837, sala 1, bairro Jurunas, cEP: 66.025-
220, município de Belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 
40.724.451/0001-96, e-mail: sanitbel01@gmail.com, telefone para conta-
to: (91) 3242-1278.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 834120

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o diretor Presidente, da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará - cPH, no uso de suas atribuições legais e após a análise conjunta da 
Pregoeira e Equipe e o parecer da Gerência Jurídica, referente ao Processo 
nº 2022/539748 resolve:
HoMoloGar o resultado do processo licitatório referente ao Pregão Ele-
trônico nº 010/2022- cPH, que tem como objeto à contratação de empresa 
para a prestação de obras e serviços de engenharia para a Elaboração 
de Projeto Executivo civil e Naval para a construção do Terminal Hidro-
viário de Passageiros na Vila carapajó, no Município de cametá, o qual 
visa atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, au-
torizando a contratação e emissão de Nota de Empenho em favor da se-
guinte empresa: ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda, inscrita no cNPJ/Mf-
27.135.996/0001-07, com sede na Rua Municipalidade, Ed. Mirai Office, 
nº 985, Sala 1518, bairro Umarizal, cEP:66.050-350, município de Belém, 
estado do Pará, a qual foi à vencedora do único item do certame, pelo valor 
global de r$215.000,00 (duzentos e quinze mil reais).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 29 de julho de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente cPH

Protocolo: 834109

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
a Pregoeira da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - cPH, 
instituída pela PorTaria Nº 155/2021-GP de 09/11/2021, torna público 
o resultado do julgamento do PrEGÃo ElETrÔNico nº010/2022-cPH, 
referente à contratação de empresa para a prestação de obras e serviços 
de engenharia para a Elaboração de Projeto Executivo civil e Naval para 
a construção do Terminal Hidroviário de Passageiro na Vila carapajó, 
no Município de cametá, o qual visa atender a companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará, derivado do processo nº 2022/539748, decide 
adJUdicar o seguinte resultado: a empresa ocEaNorTE coNSTrUÇÕES 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf-27.135.996/0001-07, com sede na rua 
Municipalidade, Ed. Mirai Office, nº 985, Sala 1518, bairro Umarizal, 
cEP:66.050-350, município de Belém, estado do Pará, foi à vencedora do 
único item do certame, pelo valor global de r$215.000,00 (duzentos e 
quinze mil reais), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a 
contratação. Para todos os efeitos legais.
Belém/Pa, 29 de julho de 2022.
cleide cilene abud ferreira
Pregoeira da cPH
PorTaria Nº 155/2021 – GP 09/11/2021
Matrícula nº2052598

Protocolo: 834107
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4759/2022 - adeParÁ, de 29 de JULHo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022/903899, o de acordo da Gerencia de Breves 
e o de acordo da dG e o que determina o art. 49, da lei nº 5.810/94, que 
trata da remoção dos servidores.
r E S o l V E:
rEMoVEr a PEdido o(a) servidor(a) EdilSoN NUNES MoNTEiro JUNior, 
matrícula nº 6403395/1, ocupante do cargo de aGENTE fiScal aGroPE-
cUario, da GEr. de Breves/Ulsa de afua para GEr. de castanhal/Ulsa de 
igarape açu, a contar de 01/08/22.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 834261

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº4761/2022 - adeParÁ, de 29 de JULHo de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente 
conferidas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
coNSidEraNdo, a lei complementar federal nº173,de 27 de maio de 
2020, que estabelece o Programa federativo de Enfrentamento ao corona-
virus SarScoV-2 (coVid19), e altera a lei complementar nº 101, de 04 
de maio de 2020, foram estabelecidas diretrizes gerais sobre a aplicação 
do referido diploma legal, dentres essas, as situações tratadas no art. 8º, 
da referida lei, que tem repercussão direta na área de Gestão de Pessoas.
coNSidEraNdo, as medidas elencadas nos incisos iX do art 8º da lc 
173/2020, que trata da probição de cômputo de tempo de como período 
aquisitivo para efeito de anuênios, triênios, quinquênios, licença prêmio e 
demais mecanismos equivalentes.
r E S o l V E: 
coNcEdEr licENÇa PrÊMio dE aGoSTo.22, aos servidores abaixo:

Pae Matrícula Nome triênio
dias

Período de gozo
30 60

2022/747980 5869684/3 adra daVid aNToNio 2012/2015 X  08/08/22 a 06/09/22

2022/830298 54185786/1 aNdErSoN PaiXao dE liMa 2007/2010 X  01/08/22 a 30/08/22

2022/877157 54186987/1 carloS alEXaNdrE MENdES SaNToS 2010/2013 X  01/08/22 a 30/08/22

2022/845382 5830060/4 EdirlaNdia riBEiro doS SaNToS 2009/2012 X  01/08/22 a 30/08/22

2022/804125 57191843/2 GilMar cErQUEira SaNToS 2017/2022 X  09/08/22 a 07/09/22

2022/828168 51855627/2 JEffErSoN PiNTo dE oliVEira 2010/2013 X  03/08/22 a 01/09/22

2022/639103 5418979/1 JoSE clEUdo dE SoUZa 2016/2019 X  01/08/22 a 30/08/22

2022/815161 57234548/1 JoSE rENaTo da coSTa oliVEira JUNior 2011/2014 X  16/08/22 a 14/09/22

2022/851441 5829259/4 Mario aNToNio coSTa rocHa 2010/2013 X  10/08/22 a 08/09/22

2022/751339 57175987/1 PaTricia rEiS coSTa 2009/2012 X  16/08/22 a 14/09/22

2022/593646 57223252/1 lUcrY SiNaTra ViEira dE oliVEira 2012/2015 X  08/08/22 a 06/09/22

2022/914225 51855624/2 Maria EliaNa da SilVa coElHo 2010/2013 X  01/08/22 a 30/08/22

2022/702083 5783658/2 ZacariaS liMa Eloi 2012/2015 X  01/08/22 a 30/08/22

rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativa e financeiro

Protocolo: 834271

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº4760/2022 - adeParÁ, de 29 de JULHo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 70/2022 e o que determina o art. 132, inciso ii da 
lei nº 5.810/94, que rEGUlaMENTa a coNcESSÃo dE GraTificaÇÕES.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) aNa THaiS SoUZa dE lEÃo, matrícula n° 
57189755/1, fEa – ENGENHEiro aGroNoMo, para responder pela GPPiE/
SEdE, durante o período de 30 (Trinta)dias de férias do(a) titular Maria 
alicE alVES THoMaZ liSBoa, matricula 54185728/1, Gerente, GEP-daS 
011.3, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 834232

.

.

errata
.

errata da Portaria 3978/2022, publicada dia 28/06/2022
onde se lê: Período: 28/06/2022 a 03/07/2022.
Leia-se: Período: 28/06/2022 a 04/07/2022.
onde se lê: diária: 5,5.
Leia-se: diária: 6,5.
ordenador: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 834035

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 44/2022
ProcESSo N° 2022/411931
Projeto/atividade – 928338
Elemento da despesa – 339036
fonte - 0261
Valor MENSal: r$ 1.200,00
Valor ToTal: r$ 14.400,00
ViGÊNcia: 01/08/2022 à 31/07/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de PaU 
d’arco
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses
coNTraTada: JUliaNa fariaS TESSarolo, cPf nº 651.240.902-78
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 831267

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Processo n° 2020/233491
1° termo aditivo
contrato nº 33/2021 
Valor Mensal: r$ 2.450,00
Valor Total: r$ 29.400,00
ViGÊNcia: 01/08/2022 à 31/07/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de BrEVES
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: PaUlo afoNSo dE NaZarÉ rocHa Gaia fErNaNdES
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 792340
1° termo aditivo
contrato 33/2021
Processo n° 2020/233491
Projeto/atividade: 928338
Elemento da despesa: 339036
fonte: 0261
Valor Mensal: r$ 2.450,00
Valor Total: r$ 29.400,00
ViGÊNcia: 01/08/2022 à 31/07/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de BrEVES
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: PaUlo afoNSo dE NaZarÉ rocHa Gaia fErNaNdES, 
cPf: 689.989.102-68
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 826169
Processo eLetrÔNico 2020/968402
2º terMo aditiVo
coNtrato Nº 26/2021
código Órgão: 92201 função: 20 Sub - função: 122 Programa: 1297
Projeto/atividade: 928338
Natureza da despesa: 339033
fonte: 0301 Valor: r$ 2.244.561,30
fonte: 0261 Valor: r$ 2.567.689,70
Valor Total: r$ 4.812.251,00
claSSificaÇÃo do oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZa-
da Na locaÇÃo dE VEÍcUloS Para ESTa aGENcia No ESTado do Pará.
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coNTraTado: EMPrESa UNidaS VEicUloS ESPEciaiS S/a, cNPJ nº: 
02.491.558/0001-42
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo – diretor Geral da 
adEPará

Protocolo: 833012

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 22/2022
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico 
nº 140/2022 - ProJUr/adEPará, referente ao Processo nº 2022/411931, 
e com fundamento no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 que trata da 
compra e locação de imóveis pela administração Pública, hipótese de licita-
ção dispensável, decide realizar: a dispensa de licitação nº 22/2022, para 
contratação do objeto: locação de imóvel para a instalação do escritório 
desta agência no Município de PaU d’arco. autorizo a contratação e a 
emissão da Nota de Empenho em favor de JUliaNa fariaS TESSarolo, 
cPf: 651.240.902-78, no valor total de r$ 14.400,00 (Quatorze mil e qua-
trocentos reais) para todos os efeitos legais.
Belém, 01 de agosto de 2022
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 831271

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
140/2021, referente ao Processo nº 2022/411931, sobre a contratação 
direta com dispensa de licitação, do inciso X, do art. 24 da lei 8.666/93, 
decide raTificar o presente processo de dispensa de licitação, cujo ob-
jeto é a locação de imóvel para a instalação do escritório da adEPará no 
Município de PaU d’arco, em favor de JUliaNa fariaS TESSarolo, cPf: 
651.240.902-78, no valor total de r$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatro-
centos reais) para todos os efeitos legais. E ordenar sua publicação em 
cumprimento ao disposto no art. 26 do supracitado diploma legal.
Belém, 01 de agosto de 2022
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 831274

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 11/2022/adeParÁ
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, nos termos do artigo 43, inciso Vi, da lei federal 
nº 8.666/93 e, ainda, considerando a decisão tomada no bojo do Pregão 
Eletrônico nº 11/2022/adEPará, processo nº 2022/438678, cujo objeto é 
aquisição de Vacina contra febre aftosa, decide HoMoloGar o resultado 
do aludido certame, do tipo menor preço por grupo, em favor do licitante:
VETMaX ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli, cNPJ: 09.049.833/0001-
11, vencedora do grupo 01, pelo critério de menor preço, no valor total 
de r$ 30.374,70 (trinta mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta 
centavos).
Belém/Pa, 28 de julho de 2022
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo
dirETor GEral da adEPará

Protocolo: 834079
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 03/2022/adeParÁ
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, nos termos do artigo 43, inciso Vi, da lei federal 
nº 8.666/93 e, ainda, considerando a decisão tomada no bojo do Pregão 
Eletrônico nº 03/2022/adEPará, processo nº 2022/48981, cujo objeto é a 
aquisição de material de consumo de higiene e limpeza para assepsia e de 
material de proteção e segurança, decide HoMoloGar o resultado do alu-
dido certame, do tipo menor preço por item, em favor dos licitantes : P G 
liMa coM EirEli, cNPJ: 23.493.764/0001-61, vencedor do item 01, pelo 
critério de menor preço, no valor total de r$ 10.980,00 (dez mil, novecen-
tos e oitenta reais).lifE clEaN coMErcio EQUiPaMENToS EirEli, cNPJ: 
43.219.256/0001-05, vencedor do item 02, pelo critério de menor preço, 
no valor total de r$ 18.990,00 (dezoito mil, novecentos e noventa reais).
Belém/Pa, 28 de julho de 2022
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo
dirETor GEral da adEPará

Protocolo: 834083
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 08/2022/adeParÁ
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, nos termos do artigo 43, inciso Vi, da lei federal 
nº 8.666/93 e, ainda, considerando a decisão tomada no bojo do Pregão 
Eletrônico nº 08/2022/adEPará, processo nº 2022/307412, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada para realização de serviços de 
confecção e instalação de cortinas tipo persiana vertical, do tipo menor 
preço por item, em favor do licitante:

r&l iNdUSTria E coMErcio dE arTiGoS dE dEcoracoES EirEli, 
cNPJ: 10.302.648/0001-76, vencedora do item 01, pelo critério de menor 
preço, no valor total de r$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).
Belém/Pa, 28 de julho de 2022
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo
dirETor GEral da adEPará

Protocolo: 834081

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4758/2022: BENEfi-
ciário: NorMa SUEli ElEUTErio TEiXEira; Matrícula: 0021938;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 diretoria 
de defesa e inspeção Vegetal.Elemento de despesa / Valor: 339039/ r$ 
380,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em 
dia): 15.ordenador de despesas: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834170
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4757/2022: 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 de Paragominas.Elemento 
de despesa / Valor: 339030/39/ r$ 2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834167

.

.

diÁria
.

Portaria: 4756/2022 objetivo: Prestar apoio à gerente regional duran-
te visita administrativa nos escritórios da Gerência regional.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: NoVa 
TiMBoTEUa, PEiXE-Boi, SaNTarÉM NoVo/Pa Servidor: 5909025/ JoSE 
claUBio SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 3,5 diáriaS / 
08/08/2022 a 11/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 834156
Portaria: 4755/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: 
TracUaTEUa/Pa Servidor: 57227241/ lUiZ aUGUSTo doS SaNToS PE-
rEira filHo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 27/07/2022 a 
27/07/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834069
Portaria: 4745/2022 objetivo: realizar coleta de grãos em empacota-
doras nos municípios de destino para análise e classificação no Posto de 
Belém.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: BraGaNÇa, caPaNEMa, caSTaNHal, SaNTa Maria do Pará, 
ViSEU/Pa Servidor: 5906169/ JoSE EdUardo da crUZ (aUXiliar dE 
laBoraTÓrio) / 5,5 diáriaS / 01/08/2022 a 06/08/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834063
Portaria: 4753/2022 objetivo: realizar levantamento em 20 proprieda-
des de detecção da Praga Moniliáse do cacaueiro (Moniliophthora roreri) 
e cadastros de Propriedades de cacau em Placas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: :ViTÓria do XiNGU/Pa destino: PlacaS/
Pa Servidor: 5888158/ caSSio Polla (fiScal ESTadUal aGroPEcUá-
rio) / 4,5 diáriaS / 01/08/2022 a 05/08/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834064
Portaria: 4746/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilha.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-
no: MoSQUEiro/Pa Servidor: 51855502/ fraNKliN rooSEVElTES Nar-
ciZo dE MaToS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 09/08/2022 a 
09/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834066
Portaria: 4754/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: ViSEU/
Pa Servidor: 57227241/ lUiZ aUGUSTo doS SaNToS PErEira filHo 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 28/07/2022 a 29/07/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834067
Portaria: 4742/2022 objetivo: Missão institucional nos Municípios dis-
criminados com a finalidade de iniciação à Inspeção de Sondagem em ter-
mos estruturais, institucionais e administrativos dessas localidades, con-
forme cronograma.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BElÉM/Pa destino: aUrora do Pará, iPiXUNa do Pará, MÃE do rio, 
ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54197071/ VaNESSa da SilVa SidoNio (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS / 01/08/2022 a 06/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834049
Portaria: 4743/2022 objetivo: dar apoio na Supervisão Técnica e admi-
nistrativa nas UlSas e Eacs pertencentes a jurisdição da Gerência regio-
nal de castanhal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SÃo fraNciSco do Pará/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU, iNHaNGaPi, SaNTa 



diário oficial Nº 35.063   31Segunda-feira, 01 DE AGOSTO DE 2022

BárBara do Pará, SaNTa iZaBEl do Pará, SaNTo aNTÔNio do TaUá, 
TErra alTa, ViGia/Pa Servidor: 54189087/ roSiValdo SaNTa BriGida 
BorGES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 
12/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834053
Portaria: 4748/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da 
soja.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPE-
BaS/Pa destino: cUrioNÓPoliS/Pa Servidor: 8606194/ VaNdEilSoN 
BElforT MoUra (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 
04/08/2022 a 04/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834037
Portaria: 4741/2022 objetivo: realizar Supervisão Técnica e adminis-
trativa nas UlSas e Eacs pertencentes a jurisdição da Gerência regio-
nal de castanhal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: iNHaNGaPi, SaNTa BárBara do Pará, SaN-
Ta iZaBEl do Pará, SaNTo aNTÔNio do TaUá, SÃo fraNciSco do 
Pará, TErra alTa, ViGia/Pa Servidor: 541885631/ Kid STElio alMEi-
da (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 
12/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834048
Portaria: 4752/2022 objetivo: reunir com produtores de soja para tra-
tar de normativas que tratam sobre o Programa Nacional de controle da 
ferrugem asiática da soja.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BraGaNÇa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 57227241/ lUiZ aU-
GUSTo doS SaNToS PErEira filHo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 
diária / 18/07/2022 a 19/07/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 834058
Portaria: 4744/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitá-
rio da soja.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Pa-
raUaPEBaS/Pa destino: cUrioNÓPoliS/Pa Servidor: 54191532/ rai-
MUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária 
/ 04/08/2022 a 04/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834059
Portaria: 4749/2022 objetivo: realizar fiscalização no comércio de se-
mentes e mudas das localidades relacionadas abaixo, a fim de garantir 
o controle desta atividade comercial, no que tange a rastreabilidade e a 
qualidade destes insumos em território paraense.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa 
Servidor: 57223827/ aNdErSoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 3,5 diáriaS / 08/08/2022 a 11/08/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834040
Portaria: 4739/2022 objetivo: apoiar a ação da diretoria de defesa e 
inspeção animal no escritório da Vila Sudoeste 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) / 5,5 diáriaS / 01/08/2022 a 06/08/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834041
Portaria: 4750/2022 objetivo: realizar fiscalização no comércio de se-
mentes e mudas das localidades relacionadas abaixo, a fim de garantir 
o controle desta atividade comercial, no que tange a rastreabilidade e a 
qualidade destes insumos em território paraense.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: NoVa iTUPiraNGa/
Pa Servidor: 57189977/ EliaNa claUdia oliVEira ViaNa (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 08/08/2022 a 11/08/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834043
Portaria: 4740/2022 objetivo: realizar visita administrativa nos escritó-
rios da Gerência regional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caPaNEMa/Pa destino: NoVa TiMBoTEUa, PEiXE-Boi, SaN-
TarÉM NoVo/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda rocHa 
(GErENTE) / 3,5 diáriaS / 08/08/2022 a 11/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834044
Portaria: 4751/2022 objetivo: realizar coleta de grãos em empacota-
doras nos municípios de destino para análise e classificação no Posto de 
Belém.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: BraGaNÇa, caPaNEMa, caSTaNHal, SaNTa Maria do Pará, 
ViSEU/Pa Servidor: 0023027/ oriValdo raiMUNdo dE aZEVEdo Pi-
NHEiro (claSSificador) / 5,5 diáriaS / 01/08/2022 a 06/08/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834045
Portaria: 4747/2022 objetivo: coordenar a coleta de grãos para análise 
e classificação em empacotadoras.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa, caPaNEMa, caSTa-
NHal, SaNTa Maria do Pará, ViSEU/Pa Servidor: 5950874/ Jair doS 
SaNToS BaHia (GErENTE) / 5,5 diáriaS / 01/08/2022 a 06/08/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834031

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 4465/2022 - adeParÁ, de 19 de JULHo de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.

coNSidEraNdo o que determina o art. 72, inciso i, art. 74 parágrafo 1º e 
2º, art. 75, inciso i e ii, art. 76, parágrafo 1º da lei nº 5.810/94.
rESolVE:
EXclUir da Portaria de férias de JUlHo de 2022, Nº 3887 de 23 de JUNHo 
de 2022, publicada no doE 35022 de 27 de JUNHo de 2022 o servidor 
abaixo:

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo dias LotaÇÃo

55586138/1 WladSoN fErrEira GaMa 2021/2022 18.07.22 a 16.08.22 30 SEdE

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

Protocolo: 834268

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 1641/2022-dGaF/GaB/seMas , 25/07/2022
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
01/07/2022 a 30/07/2022 para 07/07/2022 a 05/08/2022 do servidor 
VaGNEr SaNToS caETaNo, id. funcional nº 5943170/ 1, ocupante do car-
go de Motorista , lotado na Unidade regional de altamira , concedida atra-
vés PorTaria Nº 1145/2022 -dGaf/GaB/SEMaS de 06/06/2022, publica-
da no doE nº 34.998 de 07/06/2022, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 834186

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01632/2022-GaB/seMas, de 26.07.2022
Servidora: EdKEYSE diaS GoNÇalVES
cargo: assessor
Matrícula: 5936223/2
i – dESiGNar, a servidora para responder pelo comitê de Monitoramento 
e Planejamento Estratégico para fiscalização - cfiSc, durante o impedi-
mento da titular JaKEliNE da SilVa ViaNa, matrícula nº 5914604/3, de 
férias no período de 25/07/2022 a 08/08/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 834138
Portaria Nº 01673/2022-GaB/seMas, de 28.07.2022
Servidora: raYaNE criSTiNa coElHo dE liMa
cargo: Gerente
Matrícula: 5925173/3
i – dESiGNar, a servidora para responder pela coordenadoria de fisca-
lização ambiental – cofiSc, durante o impedimento do titular ToBiaS 
BraNcHEr, matrícula nº 57234497/1, de férias no período de 04/08/2022 
a 28/08/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 834139

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 01/2022
contrato: 019/2022 – seMas/Pa
Justificativa: Acréscimo de 25% na Cláusula Primeira, “Do Objeto” (que 
equivale a mais 10 unidades de Notebooks), passando o valor global de r$ 
230.000,00 para r$ 287.500,00
assinatura: 26/07/2022
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278238; 
fonte 0116; Elemento 449052; P i 4120008238E.
contratado: lidEr NoTEBooKS coMErcio E SErVicoS lTda (cNPJ 
12.477.490/0002-8)
Endereço: av. acesso rodoviário, SN - Quadra 11, módulo 01 02 e 03, 
quadra 12, módulo 01 parte - Galpão 05 06 07 08 e 09, sala 33, TiMS, 
cEP 29161-376, fone (38) 3214-2111, governo@lidernotebooks.com.br, 
Serra/ES
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 834298
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1330/2022 - GaB/seMas 22 de JUNHo de 2022.
objetivo: realizar Vistoria Técnica e acompanhar o teste de queima de 
empreendimento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: ananindeua
Período: 11/07 a 15/07/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 5955123/1- daNiEllE dE liMa fariaS- 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5963826/1- lETÍcia doS SaNToS coSTa - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5095123/1 - clEiSE cordEiro da crUZ - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 817977
Portaria Nº 1591/2022 - GaB/seMas 21 de JULHo de 2022.
objetivo: instruir processos de declaração de dispensa de outorga e ou-
torga de recursos hídricos para técnicos atuantes no Programa Território 
Sustentáveis; reuniões com Gestores municipais e técnicos da EMaTEr 
dos municípios de Parauapebas, canaã dos carajás, curionópolis, Eldorado 
dos carajás e São félix do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: canaã dos carajás/Pa e Parauapebas/Pa.
Período: 07/08 a 14/08/2022 – 7 e ½ diárias
Servidor:
- 5936720/ 2 - rafaEl MElo MarQUES -
Técnico em Gestão de Meio ambiente
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 831014
Portaria Nº 1598/2022 - GaB/seMas 21 de JULHo de 2022.
objetivo: reuniões com Gestores municipais e técnicos da EMaTEr nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, Xinguara/Pa, rio Maria/Pa, Sapucaia/Pa, redenção/
Pa, Pau d’arco/Pa, conceição do araguaia/Pa e Santa Maria das Barreiras/Pa
Período: 07/08 a 12/08/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidor:
- 5955015/1 - clEYToN da SilVa aMiN - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 831215
Portaria Nº 1597/2022 - GaB/seMas 21 de JULHo de 2022.
objetivo: reuniões com Gestores municipais e técnicos da EMaTEr nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, Xinguara/Pa, rio Maria/Pa, Sapucaia/Pa, redenção/
Pa, Pau d’arco/Pa, conceição do araguaia/Pa e Santa Maria das Barreiras/Pa
Período: 07/08 a 12/08/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidora:
- 5954985/1 - lariSSE fErNaNda PErEira dE SoUZa - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 831237
Portaria Nº 1664/2022 - GaB/seMas 28 de JULHo de 2022.
objetivo: Vistoria técnica com vistas a subsidiar a análise de processo de 
licenciamento
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Primavera/Pa e capanema/Pa
Período: 11/08 a 12/08/2022 – 01 e ½ diárias
Servidores:
– 5950420/ 2 - fáBio caMPoS PaMPloNa riBEiro - 
(Técnico em Gestão Meio ambiente)
– 5952148/ 1 - GlEidSoN SaNToS BarroS - 
(Técnico em Gestão Meio ambiente)
– 5965848/ 1 - MicHElE dE oliVEira BEriNo - 
(Técnico em Gestão Meio ambiente)
– 5954964/ 1 - SUElEN MElo dE oliVEira - 
(Técnico em Gestão Meio ambiente)
– 57196924/ 1 - PaUlo carValHo liMa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 833483
Portaria Nº 1665/2022 - GaB/seMas 28 de JULHo de 2022.
objetivo: capacitação e implantação assistida em análise e validação do 
car para o corpo técnico da Secretaria de Meio ambiente do Município de 
São félix do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa

destino: Marabá/Pa e São félix do Xingu/Pa
Período: 06/08 a 13/08/2022 – 07 e ½ diárias
Servidores:
– 5954977/ 1 - Marcio roBErTo SaNToS dE carValHo - 
(Técnico em Gestão Meio ambiente)
– 54181818/ 2 - lUiZ GUilHErME SoUZa dE MENEZES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 833626
Portaria Nº 1669/2022 - GaB/seMas 28 de JULHo de 2022.
Objetivo: Vistoria técnica para acompanhamento dos serviços de reflutua-
ção do Navio Haidar, no Porto de Vila do conde.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 09/08 a 10/08/2022 – 01 e ½ diárias
Servidores:
– 54191335/ 2 - iVaN roBErTo SaNToS araÚJo - 
(Técnico em Gestão de infraestrutura)
– 54186252/ 2 - fraNciSco lÚcio BarBoSa QUarESMa - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
– 5654823/ 1 - clEo fErNaNdo dE SoUZa crUZ - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 833791

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1625/2022-dGaF/GaB/seMas , 27/07/2022
i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar de 22/07/2022 
o gozo de férias da servidora fiaMMa BUcHiNGEr alVES, matricula nº 
5954941/1, referente ao exercício 2021/2022, concedida através da Por-
Taria Nº 1430/2022 -Gaf/GaB/SEMaS de 04/07/2022, publicado no doE 
35.037 de 07/07/2022, restando 13(treze) dias a serem usufruídas em 
data oportuna.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 834189
Portaria Nº 1644/2022 -dGaF/GaB/seMas, 27/07/2022
Excluir da PorTaria Nº 00338/2022-dGaf/GaB/SEMaS de 07/03/2022, 
publicada no doE nº 34.887 de 10/03/2022, por necessidade de serviços 
o gozo das férias regulamentares da servidora lilia Marcia raMoS rEiS, 
matrícula nº 5914585/ 5, ocupante do cargo de diretor, lotada na diretoria 
de Gestão administrativa e financeira , tornando sem efeito o período de 
11/07/2022 a 30/07/2022, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 834176
Portaria Nº 1653/2022-dGaF/GaB/seMas , 27/07/2022
i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar de 24/07/2022 
o gozo de férias do servidor JoSE Maria E SoUZa NETo , matricula nº 
57214630/ 1, referente ao exercício 2021/2022, concedida através da 
PorTaria Nº 1145/2022 -Gaf/GaB/SEMaS de 06/06/2022, publicado no 
doE 34.998 de 07/06/2022, restando 10(dez) dias a serem usufruídas em 
data oportuna.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 834193

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº1642/2022-dGaF/GaB/seMas ,25/07/2022
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
01/08/2022 a 30/08/2022 para 01/08/2022 a 15/08/2022 e 16/12/2022 
a 30/12/2022 do servidor GErSoN cardoSo PaES , id. funcional nº 
5959659/ 2 , ocupante do cargo de coordenador , lotado na diretoria 
de licenciamento ambienta, concedida através PorTaria Nº 1430/2022 
-dGaf/GaB/SEMaS de 04/07/2022, publicada no doE nº 34.998 de 
06/07/2022, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 834184
Portaria Nº1643/2022-dGaF/GaB/seMas , 25/07/2022
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
01/07/2022 a 15/07/2022 para 02/01/2023 a 16/01/2023 do servi-
dor MaGNo alEXaNdrE coSTa VilHENa , id. funcional nº 5951507/ 
1 , ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na direto-
ria de Gestão administrativa e financeira , concedida através PorTaria 
Nº 1145/2022 -dGaf/GaB/SEMaS de 06/06/2022, publicada no doE nº 
34.998 de 07/06/2022, referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 834177
Portaria Nº1604/2022-dGaF/GaB/seMas, 26/07/2022
alTErar, o 2º período de gozo de férias, por necessidade de serviço, do 
período de 05/09/2022 a 19/09/2022 para o novo período 19/10/2022 a 
02/11/2022, a servidora rEGiNa MaGNa rEiS dE SoUZa , id. funcional 
nº 3203131/ 1 , ocupante do cargo de assistente. Social, lotada no dire-
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toria de Gestão administrativa e financeira , concedida através da PorTa-
ria Nº 102/2022-dGaf/GaB/SEMaS de 02/02/2022, publicada no doE nº 
34.854 de 03/02/2021, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 834179

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 1418/2022-saGa
Belém, 28 de julho de 2022
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº1391/2022-SaGa, de 25.07.2022, publi-
cada do doE nº 35.058, de 31.05.2022, referente as férias regulamenta-
res no mês de setembro/2022 aos servidores da SEGUP.
r E S o l V E:
Excluir da Portaria de férias do mês de setembro/2022 o servidor SilVio 
SaNdro BarroS fEiToSa, Mf 5398967/3, coordenador operações aére-
as, em virtude não ter completado período aquisitivo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 834036

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 173/2022-seGUP/Pa
Processo: 2022/565599
Exercício: 2022
origem: decorre da adesão à ata de registro de preço nº 181/2021 – agên-
cia de Modernização da gestão de Processos (aMGESP), oriunda do Pregão 
eletronico srp nº 10.316/2021 - agência de Modernização da gestão de 
Processos (aMGESP)
objeto: contratação de locação de aeronave rotativa (Helicóptero) que 
será prestada nas condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrôni-
co aMGESP nº 10.316/2016 e na proposta da contratada, os quais inte-
gram este instrumento, para atender as necessidades desta Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e defesa Social, incluindo fornecimento de 
combustível através de tanque fixo e/ou caminhão de abastecimento devi-
damente homologados, manutenção corretiva e preventiva da aeronave, e 
quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto do 
contrato e seus anexos;
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 422/2022-coNJUr
data da assinatura: 27/07/2022
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação do extrato 
contratual.
Valor Global: r$ 8.892.000,00 (oito milhões e oitocentos e noventa e dois 
mil reais)
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.82838 - realização de 
Missões do Grupamento aéreo e fluvial. Natureza: 339033. fontes: 0101 
e 0301
contratada: HENriMar TáXi aÉrEo lTda
cNPJ: 00.977.675/0001-95
Endereço: Estrada da Barragem ipitanga S/Nº, Barragem ipitanga, Sal-
vador/Ba
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 834047

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 24/2022-seGUP/Pa
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/698426
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais resolve HoMoloGar o Pregão Eletrônico nº 24/2022- SEGUP/
Pa, cujo objeto é a aquisição de veículo pesado, caminhão para transporte 
de tropa e equinos com vistas à “fortalecer e Modernizar o Sistema Esta-
dual de Segurança Pública e defesa Social (SiEdS) do Estado do Pará, com 
recurso oriundo do Convênio nº 892621/2019 firmados entre a SEGUP/
PA e SENASP- MJ, de acordo com as condições e especificações do Termo 
de referência, anexo i do edital, pelo critério de menor preço para o item 
1 a Empresa: MaNUPa coMErcio EXPorTacao iMPorTacao dE EQUi-
PaMENToS E VEicUloS adaPTadoS lTda, cNPJ: 03.093.776/0003-53. 

iteNs descriÇÃo Qtd VaLor UNit. VaLor totaL

01

Veículo tipo caMiNHÃo para transporte de eqüinos, montado sobre 
chassi zero quilômetro, ano/modelo igual ao da data de emissão 

da nota fiscal, movido a diesel, de fabricação nacional, com tração 
6X2 original de fábrica, com as características mínimas, conforme 

especificações descritas no Termo de Referência.
PiNTUra E PloTaGEM o veículo deverá ser entregue pintado e 

plotado nas cores padrão da Policia Militar do Pará.
SiNaliZaÇÃo ViSUal equipado com sinalizador de emergência 

externo (giroflex), etc, conforme descrito no Termo de Referência.
SiNaliZaÇÃo acÚSTica o sistema de controle do sinalizador e da 
sirene deverá ser único, permitindo o funcionamento independente 
de ambos os sistemas, conforme descrito no Termo de referencia.

02 r$ 
1.049.500,00

 

r$ 
2.099.000,00

 

Belém, 29 de julho de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa SEGUP/Pa

Protocolo: 834134

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica-FiNaN-
ceira Nº 001/2016
Termo aditivo nº: 5º.
data de assinatura: 22/07/2022
objeto: Prorrogação de prazo por até 5 (cinco) meses
Vigência: 23/07/2022 a 22/12/2022
Partes: Secretaria de Estado Segurança Pública do Estado do Pará; Voto-
rantim cimentos Brasil N/NE e Prefeitura Municipal de Primavera
assinaram:
Ualame fialho Machado - Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social;
osvaldo ayres filho e Eduardo costa de almeida - Votorantim cimentos 
N/NE; e
aureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal de Primavera

Protocolo: 834051

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

GoVerNo do estado do ParÁ
corPo de BoMBeiros MiLitar do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo 
de PraÇas - cFP/cBMPa/2022

editaL No 11-cBMPa/sePLad, de 29 de JULHo de 2022.
2ª retiFicaÇÃo

editaL de aBertUra do coNcUrso PÚBLico
o corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará (cBMPa) e a SEcrETaria 
dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso das 
atribuições legais, tornam pública a 2ª Retificação do Edital de Abertura nº 
01/2022, destinado à admissão ao curso de formação de Praças do corpo 
de Bombeiros Militar do Pará - cfP/cBMPa/2022, nos seguintes termos:
art. 1º fica rETificado o anexo V - cronograma previsto, referente as 
datas para realização das fases do concurso, conforme segue:

do eXaMe de aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica data

divulgação dos candidatos habilitados para a avaliação psicológica 29/06/2022

aPlicaÇÃo da aValiaÇÃo PSicolÓGica 1ª Etapa – Teste coletivo 10/07/2022

aPlicaÇÃo da aValiaÇÃo PSicolÓGica 2ª Etapa – Entrevista individual Entre os dias 11/07 à 17/07/2022

divulgação do resultado preliminar da avaliação psicológica 01/08/2022

Período para solicitar Entrevista devolutiva e divulgação da data da devolutiva 01/08 e 02/08/2022

realização da Entrevista devolutiva 14/08/2022

Período para recurso contra o resultado da avaliação psicológica 16/08 e 17/08/22

Divulgação do parecer do recurso e resultado definitivo da avaliação psicológica 
pós-recurso 31/08/2022

art. 2º os demais itens do cronograma permanecem inalterados.
art. 3º Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 29 de julho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa 
comandante-Geral-corpo de Bombeiros Militar do Pará 
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo 
Secretário de Estado de Planejamento e administração 
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GoVerNo do estado do ParÁ
corPo de BoMBeiros MiLitar do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo 
de PraÇas – cFP/cBMPa/2022

editaL N° 12 - cBMPa/sePLad, de 29 de JULHo de 2022
editaL de resULtado PreLiMiNar do eXaMe de aVaLiaÇÃo 

PsicoLÓGica
o corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará (cBMPa) e a SEcrETaria 
dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso de 
suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, 
seu anexo e demais disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico o Edi-
Tal dE rESUlTado PrEliMiNar do EXaME dE aValiaÇÃo PSicolÓGica 
para o coNcUrSo PÚBlico aberto pelo Edital nº 001/2022, conforme as 
seguintes disposições:
art. 1º fica divulgada no aNEXo ÚNico deste Edital a relação dos candi-
datos ao cargo de Praça Bombeiro Militar considerados rEcoMENdadoS 
no Exame de avaliação Psicológica realizado nos dias 10 e 11 de julho de 
2022, nas cidades altamira, Belém, itaituba, Marabá, redenção e Santa-
rém, Estado do Pará, conforme os critérios estabelecidos no item 12 do 
Edital de abertura n° 001/2022.
i – a publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os 
candidatos considerados iNdicadoS, em obediência ao que preceitua o 
art. 6º da resolução cfP nº 001, de 19 de abril de 2002.
art. 2º Quanto ao resultado preliminar do Exame de avaliação Psicológica, 
ao candidato coNTraiNdicado caberá, a critério do mesmo, a participa-
ção em entrevista devolutiva para conhecimento das razões que determi-
naram a sua não recomendação.
i – a entrevista devolutiva, conforme previsto no subitem 12.16 do Edital 
de abertura n° 001/2022, cuja a participação é facultativa, realizar-se-á 
na data de 14/08/2022. ao candidato coNTraiNdicado, poderá solicitar 
a entrevista devolutiva, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, 
até as 23h59min do dia 02/08/2022, observado o horário oficial de Bra-
sília – df.
ii – aos candidatos que solicitaram, para conhecer o local de realização 
da entrevista devolutiva, deverá consultar e imprimir o carTÃo dE iN-
forMaÇÃo do caNdidaTo que estará disponível no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br a partir das 15h do dia 08/08/2022. A identifi-
cação do local da entrevista devolutiva é de responsabilidade exclusiva do 
candidato, não podendo estar em desconformidade com as disposições 
estabelecidas neste Edital.
iii – o candidato deverá observar a normativa de realização da Entre-
vista devolutiva, conforme previsto no item 15 do Edital de abertura n° 
001/2022.
art. 3º Quanto ao resultado preliminar do Exame de avaliação Psicológica 
divulgado, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado em 
formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.
org.br, no período da 0h00min do dia 16/08/2022 até as 23h59min do dia 
17/08/2022, observado o horário oficial de Brasília – DF.
art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 29 de julho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa 
comandante-Geral-corpo de Bombeiros Militar do Pará 
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo 
Secretário de Estado de Planejamento e administração 
aNeXo ÚNico

201 - PraÇa BM
MascULiNo

Nome inscrição
Abel Bonfim Dos Santos Junior 7830036490
abraão alcirley dos reis Pereira 7830051045

adler Yuri ferreira franco 7830006722
adrean Brasil fortes 7830043500

adrielisson Souza lopes 7830030482
adryan Henrique de Souza Barros 7830033390

adyson Henrique da costa Silva Picanço 7830036786
afonso akilla costa Viegas 7830006541
airton costa Bastos lopes 7830034242
alan Pereira de Miranda 7830025522

alan roger lima oliveira Junior 7830035043
alan Silva Santana Silva 7830025607

alecsander farias furtado 7830022793
alef de frança reis 7830046501

alessandro Jorge da luz Nascimento 7830050869
alex Yuri Pereira Varela 7830031144

alexandre Modesto oliveira dias 7830015223
alexsander carlos da costa costa 7830038590

alexsandro Baia corrêa 7830036110
alison Mateus da Silva alves 7830041506

alisson Silva de araújo 7830050240
allan Matos de lima 7830055241

allan Patrick da Silva Vitório 7830041757
allan rodrigo da Silva Souza 7830052388

allan Seabra Bezerra 7830047901
alvaro dias Veloso 7830040329

anderson abdon Santos da Silva 7830040104
anderson felipe de oliveira Barros 7830004811

andre aboim lima Pereira 7830054849
andré lucas Saunders Moraes 7830031137

andré luiz Gomes lopes 7830007105
andrey Barbosa Pereira 7830006757

andrey ramon cunha Sarah 7830025815
antonio carlos dos reis Pantoja 7830050858
antonio Gabriel de Souza Santos 7830040325

antonio Jonhson da Silva Simões filho 7830028019
antonio Jorge Santana Teles 7830021797

antônio Pedro felipe Segundo 7830050724
antonio raiol Palheta Junior 7830050362

antônio Sidnei Martins Nunes Júnior 7830036754
ariel Pereira Sampaio 7830032887

aroni ferreira Mulatinho Neto 7830032701
arthur Henrique amorim Pereira Pereira 7830032938

arthur laercio correa de Moraes 7830013649
arthur oliveira dos Santos 7830050788
arthur Pereira fernandes 7830044366

augusto Jorge rezende Hadad 7830046372
ayrton Barradas da rocha 7830058135
ayrton da rocha cabral 7830053987

Bradley christian Sousa da Silva 7830036777
Brenno Batista Martins 7830019754
Bruno almeida da Silva 7830023029

Bruno andrade Melo 7830015690
Bruno costa Marinho 7830013637
Bruno costa Pereira 7830049078
Bruno dias de Souza 7830000842

Bruno fernando duarte lima 7830048205
Bruno ferreira dos Santos 7830002345

Bruno Gabriel Martins de carvalho 7830033146
Bruno lobão da Silva 7830043313

Bruno Sampaio da Silva 7830051381
caio césar frança félix 7830036238
caio Matheus Silva Vale 7830025920
caio Vicente Pimenta 7830015296

carlos alberto abdon dos Santos Neto 7830005198
carlos alberto Beckman de albuquerque 7830032944

carlos alberto Macedo Baia Neto 7830059319
carlos augusto albuquerque Granado de oliveira 7830019176

carlos augusto rosas rego Barros Tabosa 7830001527
carlos Eduardo durans Nogueira 7830027216
carlos Henrique castro da Silva 7830058316

carlos Henrique da costa Heidtmann 7830037711
carlos ivan Pinheiro dos Santos Junior 7830031999

christian ranieri rocha Moraes 7830026061
claudio Henrique dias damasceno 7830039529

clenilson Veiga da costa 7830004930
daniel Bacha lopes 7830049652

daniel lopes ribeiro Gomes 7830011749
danilo charles fontel E Silva 7830040812

danilson Simeão furtado 7830050476
davi Malheiros Piquet 7830024815

davi Misael do rego Barro 7830014472
david Santos da Silva 7830025427
denner rocha Quadros 7830017649

dennyson alencar da Silva 7830032181
diego augusto da Silva rodrigues 7830024781

dilton correa rodrigues 7830015550
diogo Henrique Braga campos 7830031458

douglas araujo oliveira de almeida 7830033812
douglas de oliveira Pantoja 7830052956

douglas Tiago da Silva Monteiro 7830010778
Edelcio celio Korell Neto 7830022581
Edinilson Tavares ferreira 7830032149

Edivaldo cunha lima 7830039308
Edivaldo Soares Gama Junior 7830038342

Elias da Silva Soares 7830045264
Elias lemos de almeida 7830048734

Elias Tiago Pinheiro de Souza 7830048047
Eliton lima rocha 7830026941

Elizeu Magalhães ferreira da Silva 7830005842
Emivaldo alves da Silva filho 7830051134

Enzo Vitor feio rodrigues 7830008981
Enzzo felipe dos Santos da costa 7830055897

Erick rennan Teixeira Peres 7830036970
Erivelton rosário do Nascimento 7830053120
Ewerson Johan alves Waughan 7830029388
Ewerton Kallel cardoso da Silva 7830046954

Ewerton Valente rodrigues 7830023184
fabio alex Silva conduru Junior 7830047571

fabrício da Silva Bitencourt 7830008848
felipe andrade fernandes 7830039283

felipe costa da Gama 7830034942
felipe d angelo da Silva do Vale 7830041856

felipe lopes alves 7830029178
felipe Matheus alves Santiago 7830054011

felipe Pinheiro lopes 7830032598
felipe ramos de Sousa 7830046828

filipe Bernardo Magno reis dos Santos 7830048729
filipe Jamisom Moura de castro 7830056184

flavio lucas Martins cardoso 7830050864
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franck antônio Baía Bastos 7830052636
fredson rodrigues Gomes Junior 7830003098

Gabriel Batista Monteiro 7830007190
Gabriel cardoso de Brito 7830002844

Gabriel Kaleb Silva do Nascimento 7830034467
Gabriel Mateus Xavier Barbosa 7830006865

Gabriel rocha da Silva 7830039814
Gabriel Teixeira cabral 7830020081
Geanderson Souza reis 7830001390
Geilson Gomes da Silva 7830025750

George luis Souza Santos 7830041750
Geovani da Silva Moraes 7830021811

Giamberson Guimaraes damasceno 7830012991
Gilmar Pereira da Silva 7830027196

Gilvandro Jessé Moura Pereira 7830025350
Girlan lucas da costa oliveira 7830033262

Guilherme Barbosa Vieira 7830058549
Guilherme cauã rodrigues da Silva 7830036916

Guilherme lopes Tanimoto 7830008238
Guilherme Silva ribeiro 7830017963

Gustavo Gaspar rodrigues Nascimento 7830038240
Gustavo Silva de Mesquita 7830032749

Gutemberguy oliveira Borba 7830018067
Hadriel ferreira do Nascimento 7830003116
Hector Brenno da Silva cagni 7830014814

Helder rodrigues campos 7830016527
Hemerson ruan da Silva costa 7830017037
Hendrick allan Gomes dos reis 7830044474

Henrique Pereira de alencar 7830055463
Hittallo de Sousa Moura arraz 7830032996
Hugo Jordan Martins Pereira 7830055147
iago andrey Pinto carneiro 7830033132
iago Monteiro albuquerque 7830033369
ian Estevam de Matos Silva 7830052345
igor alexandre Pereira Gama 7830019237

igor alves de Melo 7830021226
iran de Jesus Sena lucas Junior 7830014361

isaias Sousa carvalho 7830047303
israel Baia do Nascimento 7830032617

italo iberno almeida da cruz 7830017397
italo lima da cunha 7830049143
ivan da Silva Xavier 7830003003

ivanderson cardoso Mescouto 7830019908
Jackson Quintal de oliveira 7830011182
Jean lucas Silva da Silva 7830008677

Jean Michel Magalhaes da Silva 7830046290
Jefferson Ruan Lopes De Aviz 7830045151

Jerferson Pereira costa 7830004961
Jhemerson lobato dos Santos 7830007964
Jhonata Maico Paes Bezerra 7830052822

Jhonatan Benjamim Sousa avelino 7830015573
Jó lucindo rodrigues da conceição 7830053587
Joanderson antonio da Silva Silva 7830027388

João carlos Silva de assis 7830018805
João da Silva lameira 7830041480

João felipe Bandeira Moraes Trindade 7830006479
Joao Henrique Moraes Brito 7830044101

João Henrique Vieira dos Santos 7830043330
João Marcos Silva lopes 7830048110

João Pedro ferreira de carvalho 7830047766
Joao rayel dos Santos alpaes 7830030460

João ribeiro Meneses 7830017036
Joao Victor de Sa ferreira 7830034978
João Victor lima de Souza 7830045540
João Vitor de oliveira cruz 7830031059

João Vítor reis Marques 7830042132
Joathan de Sousa lopes 7830029829

Joel Gouvea de oliveira Júnior 7830015599
Jonathan Geovany Barata cardoso 7830029010

Jonathas ribeiro Barbosa 7830021123
Jorge fernando Neves Nascimento 7830009992

José alax Souza Gurjão 7830049996
José américo ribeiro Neto 7830027634

José antônio da Silva Júnior 7830019725
José carlos Mendes Jaccoud filho 7830045845

José felipe Gomes de Sousa 7830032229
José Gabriel da Silva ignácio 7830049747

José Gabriel da Silva rodrigues 7830053051
José Henrique Silva Brito 7830046807

Jose Marcelino de oliveira Junior 7830040057
José rabelo de Sousa Neto 7830012424

Jose rodrigo andrade da Silva 7830030769
José Victor de andrade costa 7830009519

Josimar dias de Sa Neto 7830038702
Kalyander de aquino ramos 7830050470

Keven Bryan rodrigues do Nascimento 7830003522
Klelton Tiago oliveira cavalcante 7830000551

Klelvy Modesto Pinheiro 7830041704
leandro Santos lima 7830030834

lee Junfan correa de andrade 7830016739

leon Vitor cunha rodrigues 7830035717
leonardo cordeiro Bandeira 7830024819

leonardo da Silva Sodre 7830006816
leonardo ferreira da Silva 7830012572

leonardo Quintela cruz 7830035669
luan Moreira araújo 7830029696

luann lauryto Pinto Paranhos da Silva 7830051377
lucas augusto lima dos Santos 7830000636

lucas Borges Nunes 7830032660
lucas campos do rosário 7830050719
lucas cardoso Nogueira 7830050699

lucas cezar carvalho da costa 7830016928
lucas daniel ramos E Nunes 7830056130

lucas de aviz oliveira 7830039096
lucas de Matos ribeiro 7830055524
lucas Eugênio Meireles 7830022107

lucas felipe costa de Souza 7830042052
lucas fernando ruy Secco cintra 7830028214

lucas ferreira Tavares 7830041416
lucas Gabriel Martins Moura 7830033361

lucas Hara Melo costa 7830017996
lucas Moraes andrade 7830037370
lucas oliveira Santos 7830004950
lucas Pereira andrade 7830048723

lucas ruan de oliveira rodrigues 7830020530
lucas Vinicios de oliveira Silva 7830045114
lucas Vinicius Teixeira de abreu 7830003073

luciano da cruz cavalcante 7830030237
luciano Sales Pereira 7830007379

luciano Soares Santos Junior 7830026283
lucio clovis Barbosa da Silva Junior 7830055094

luís felipe oliveira rêgo 7830032154
luis fernando de Sousa colares 7830040215

luis Pedro de Souza Nascimento Neto 7830058901
luiz augusto Salgado da Silva 7830000840
luiz Henrique Martins Modesto 7830006450
luiz raimundo Mendes da Silva 7830051017

Maciel de Souza dias 7830007106
Magno Vitor Monteiro almeida 7830048355
Maikon Gabriel Homem Matos 7830047567

Maiky Bailão Sardinha 7830002982
Manoel alves da Silva Junior 7830053749

Manoel Henrique de Souza Mendes 7830040055
Manoel Venancio Neto 7830054997
Marcelo costa da Silva 7830023118

Marcelo Matheus Silva dos Santos 7830000270
Marcio Kenji rodrigues Naito 7830038408
Márcio roberto Maia Pedreiro 7830001856

Marco Jhonnatan lobato Marques 7830058696
Marco roberto carvalho Bastos filho 7830048831

Marcos alexandre das chagas Guedes 7830013696
Marcos alves da Silva 7830041713

Marcos aurelio ribeiro casseb 7830013234
Marcos Vinicios Maia da cruz 7830044722

Marcus Victor almeida campos 7830044322
Mario Pinheiro Guedes filho 7830033071
Marlo José ramalho lopes 7830055882

Marlon ferreira dos Santos Silva 7830035158
Marroni Souto de oliveira 7830004151
Matanias da Silva oliveira 7830000190
Mateus Bentes dos Santos 7830041358

Mateus coelho franco 7830057413
Mateus da Silva Mendonça 7830027457

Mateus felipe Borges da Silva aleixo 7830007552
Mateus leal Souza 7830022913

Matheus  Queiroz costa 7830021205
Matheus Bensaba da Silva 7830057530

Matheus da Silva Santos de assis 7830042877
Matheus farias da Silva 7830011046

Matheus Henrique da cruz carvalho 7830024952
Matheus Junio ribeiro Viana 7830044218
Matheus luis Silva Gomes 7830007256

Matheus Pamplona de Matos 7830003667
Matheus Prado Sousa 7830013498

Matheus Quaresma rodrigues 7830028779
Matheus rodrigues Silva 7830033912
Matheus Tavares Silva 7830029531
Maurício ferreira Serra 7830045495

Mauro cristhian Bras de lima 7830014172
Mauro Gomes de Souza 7830039392

Mawilson Pascoal de oliveira Bittencourt 7830056713
Max Miller da Silva cavalcante 7830035595

Max Vinicius araujo frança 7830042907
Maykon Higino da Silva Maués 7830011222
Messias Sardinha Goncalves 7830024941

Miguel Pinheiro Neto 7830004130
Murilo araujo costa 7830021759
Murilo dias Veloso 7830040295

Natanael Barbosa da costa Júnior 7830039218
Nelson Paulo Martins de Queiroz Junior 7830054289
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Newton cavalcante Sales Junior 7830006119
Niccolas Moraes Portacio 7830046001

Nickson Suan Miranda Pinheiro 7830052790
Nyelsen Paull Santos correa 7830010068

odilon Pantoja da luz 7830040165
onecimo augusto Pereira da costa 7830027567

orivan Matos dos Santos Junior 7830041030
osias Salustiano do Nascimento 7830009174

Pablo Matias Nascimento 7830049804
Paulo andre amaral coutinho 7830038781
Paulo andré Pinto andrade 7830028225
Paulo Kalebe Pontes ramos 7830036102

Paulo Thiago Mesquita da Silva 7830043068
Paulo Vitor durans Nogueira 7830003069
Pedro arthur Vitor do Vale 7830032892

Pedro coelho alves 7830018037
Pedro felipe alves rocha 7830044162

Pedro Henrique alves avelino 7830000686
Pedro Henrique de Melo carneiro 7830003634
Pedro Henrique ribeiro Marinho 7830005360
Pedro Henrique Thomé da Silva 7830022621
Pedro lucas Medeiros de Morais 7830009212

Pedro Monteiro cardoso 7830009729
Peterson de Souza oliveira 7830031374

rafael Baia da rocha 7830002035
rafael Martins de lima 7830050031

rafael Miranda da cunha 7830028483
rafael Vinicius almeida ribeiro 7830054930

raniere da Silva leite 7830022469
raphael Marçal da Silva 7830000033

raylone Monteiro dos reis 7830017819
renan amador de assis 7830038926

renan Pinheiro de Souza fagundes 7830047856
renato Sérgio Barbosa de Brito 7830008898

rivaldo rodrigues Brito 7830029373
roberto de Jesus Pinho 7830048514

robson da Silva Santana 7830009296
robson dias Pantoja 7830059063

robson lopes da Silva 7830018544
robson Silva Sousa 7830037337

rodrigo cunha lisboa 7830018668
rodrigo do Nascimento Souza 7830018082

rodrigo Maia da Silva 7830002343
rodrigo Neves Gonçalves 7830038919

rodrigo Teixeira Mamede da costa 7830039370
ronald dos Santos Brandão 7830020711

Samuel de castro Silva 7830051052
Samuel Guimarães da costa 7830016100

Samuel Pinheiro costa 7830029159
Saul Vinicius Galvão fernandes de Menezes 7830030995

Saulo Henrique da Silva farias 7830051941
Saulo Sales de Matos 7830040254

Stanley Santiago coelho 7830058431
Swamy lemos da fonseca 7830027973

Tales Vinicius Travassos lopes Viana 7830050074
Talles Miléo Santos E Silva 7830006960

Talmo cunha de Sousa 7830004079
Tarcisio de araujo Brito 7830039496
Tássio lopes da Gama 7830021651

Thaigus ribeiro dos Santos 7830001538
Thailson da Silva costa 7830032761

Thales Sílvio rodrigues do amaral 7830040052
Thiago alves Nogueira 7830031915

Thiago dos Santos cardoso 7830019393
Thiago Gabriel Melo da Silva 7830019134

Thiago Vinicius da Silva carvalho 7830004899
Thierry da Silva ferreira 7830041630

Tiago Silva dias 7830036397
Vagner luiz Serrão Pantoja 7830008465

Vagno Queiroz Martins 7830043406
Vinicius alexandre da costa diniz 7830038898

Vinicius araújo da luz 7830011801
Vinícius Bastos Bezerra 7830019566
Vinicius costa da Silva 7830043820
Vinicius da Silva Serrao 7830051186

Vinicius Pessoa dos Santos 7830043645
Vinicius Santos Borges 7830015165
Vitor aragão de Morais 7830012385

Vytor dos Santos Tapajós 7830011262
Wagner Henry cabral Pinto 7830020384

Wagner Willian ferreira Boa Morte 7830028882
Walisson Muniz Miranda 7830040115

Walter Mendes de oliveira Neto 7830026229
Walter Nelci dos Santos Moraes Junior 7830053982

Wanderson diego Marinho oliveira 7830047772
Weder Martins de arruda Junior 7830041849
Wendel Bailão rodrigues Júnior 7830044116

Wendel correa dos Santos 7830053074
Wender Sanches de farias 7830050291

Wheeler Souza Santos 7830006265

Whenderson Gabriel Santos ferreira 7830041656
Wylliam antonio coutinho florêncio 7830034653

Yago Henrique Nunes Batista 7830032015
Ygor Murilo Barbosa oliveira 7830038310

201 - PraÇa BM
FeMiNiNo

Nome inscrição
adriele lorena Gomes Magalhães 7830036232

aleksandra do Socorro Marques Barreto 7830036354
aline  Santos  abreu 7830001123

amanda Marcely farias da Silva 7830007186
ana Beatriz Pereira dos Santos 7830010266

ana carolina Maués corrêa 7830046388
ana luiza costa lobo 7830046912

ana Paula Santos da rocha 7830047798
aryadne Nunes Sousa 7830012229
Beatriz de lima Moura 7830000202

Bianca caroline Garcia Begot 7830004372
Brenda de Souza Maia 7830053535
Brenda Sabino Santos 7830021454

Bruna lorrany rodrigues de Souza 7830039892
camily Mirielly Gonçalves Barbosa 7830056709

celyne Eyvi Brasil costa 7830019525
danna Moraes alves 7830020618
Edda oliveira lima 7830003731

Edyvany Karoline cabral Silva 7830052787
Elenizy raiany lima de Souza 7830039137
Ester Gonçalves ribeiro Serra 7830000293
Evelin Saemi Monteiro Yoshida 7830027271
Evelyn Kelly da Silva Waughan 7830003391
fabianne Silva de Jesus chaves 7830047741
fernanda Heloiza Silva de Brito 7830047416
fernanda Kelly de Jesus Gomes 7830043826

Gabriela Souza de andrade 7830013751
Gabriele de Nazare Pinheiro Pantoja 7830030433

Gabrielle coelho fernandes 7830001724
Giselle Vitoria Souza lucas 7830023218

ianka cristine Benicio amador 7830027493
Jackline rodrigues ferreira 7830046050

Jamylle rafaelle Matos oliveira 7830035161
Jéssica caporal almeida 7830029226

Jessica Gabrielle Pinheiro rodrigues 7830027075
Josiana Viana Santos 7830011465

Jullienne Emilia costa dos Santos 7830008158
Kamila Nayane imbelloni Martins 7830036848

Kamily da Silva Santos 7830048445
Karla Karoline Seabra Bezerra 7830048258

Kryslla carla Pereira cunha costa 7830038085
lídia rúbia Sardinha de Souza 7830029313

liriel Waad Patroca 7830017662
lorena Nunes de andrade raiol 7830057421

luciana correa costa 7830038383
ludmila coque Silva 7830023362

Maria luiza Hamábily Silva fernandes 7830045776
Meireane oliveira Sampaio 7830027076

Micaelen carolaine Silva lima 7830024670
Milena Mota de freitas 7830046574

Natália costa lima 7830054974
Nátally Said de lima 7830024756

Nathally Karine aviz coelho 7830041932
Nayara Marques rodrigues 7830009107

Patrícia Geandra freire caldas 7830055330
Paula Thayna Soares lima 7830001768

Priscilla de Souza Pamplona 7830042360
Priscilla Jacob andrade 7830003366

raissa Hellen amada carvalho 7830012519
raynara de Nazaré coelho cardoso 7830002632

rosa Maria cunha alves 7830042230
Sara adrielly Muniz figueiredo 7830057561
Sarah christine da Silva Souza 7830033709

Sarah Mesquita dos Santos 7830058630
Sayuri Pereira conceição Martins 7830047311
Suzi carolina Moraes rodrigues 7830045594

Thaís fonseca de araújo 7830040209
Thais luiza de almeida correa lima 7830038838

Vanessa da Silva costa 7830039472
Vivian Minary Uesugi 7830043744
Vívian ribas Barros 7830037958

Yrvana Pereira dos Santos Brito 7830040349

Protocolo: 834302
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.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 030/2022 – PcePa
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste no serviço de plotagem 
para as viaturas de propriedade do órgão, para atender as necessidades da 
Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 29/07/2022.
Valor: r$ 23.069,89 (Vinte e três mil, sessenta e nove reais e oitenta e 
nove centavos).
ViGÊNcia: 29/07/2022 a 28/07/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 023/2022 - PcEPa
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Pi: 1050008268c; foNTE: 0101; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339039; aÇÃo: 232423.
coNTraTado: a empresa MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 15.534.401/0001-07, estabelecida à 
Trav. dr. Enéas Pinheiro, nº 2462, Térreo, Bairro: Marco, Belém/Pa, cEP 
66095-015.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 834091

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 057/2022 – PcePa - Pae nº 2022/62232
objeto: fornecimento de água Mineral, garrafão de 20 litros, para esta Po-
lícia Científica do Pará, visando atender demandas das Unidades Regionais 
e Núcleos avançados desta autarquia.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.
policiacientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 11 de agosto de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 834078

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Pae nº 2022/237649 / Pregão eletrônico nº 051/2022 - forneci-
mento de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades deste 
do núcleo de assistência ao servidor da Polícia Científica do Pará, por um 
período de 12 meses.
comunicamos aos interessados que os itens 03, 04, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 
27, 28, 29, 33, 34, 36, 40, 44, 49, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 65, 66 e 68, 
da licitação em epígrafe, restaram fracaSSadoS.
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes

Protocolo: 834111

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 226/22-GaB/dGPcP de 29 de JULHo de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
r E S o l V E:
formalizar de acordo com o art.74 da lei n° 5.810 de 24.01.1994, 30 
(trinta) dias consecutivos de férias para os servidores abaixo, lotados nes-
ta Polícia Científica do Pará:
de: 15.07.2022 a 29.07.2022
lucila Helena Santiago de almeida - Perito criminal
de: 01.08.2022 a 30.08.2022
Milton francisco de Souza Júnior - Perito Médico legista
de: 11.08.2022 a 30.08.2022
Maria Moura de assis Neto - Perito criminal
de: 16.08.2022 a 30.08.2022
regina coeli lira da conceição - Perito criminal
de: 20.08.2022 a 18.09.2022
alessandra costa correa - Perito Médico legista
de: 01.09.2022 a 30.09.2022
ana Maria dias do carmo - Perito Médico legista
andrey fernandes Mateus - Perito criminal
Benedito leão Gonzaga - Perito criminal
Bianca delamare Passinho alcantara - Perito criminal
Edselma cruz Monteiro - Perito criminal
fernando arthur rodrigues dias - Perito criminal
fracinete de Sousa - aux. Téc. de Perícias

francisco de Paula de Souza loureiro - Perito Médico legista
Gleidson alves Pantoja - aux. Téc. de Perícias
Glenda cristiane e Souza furtado - Perito criminal
Hamilton José Tavares dias - Motorista
Hellen Jorge Silva da cruz - assistente administrativo
Henrique Nazareno Santos lima - Perito criminal
Jader Moreira da Silva - Perito criminal
João Elias Nogueira da Silva - Perito criminal
lauriecelia da cruz Gouvea - Gerente do Núcleo de almoxarifado
leonardo Jose figueira Paradela - Perito criminal
lidiane Nascimento Gomes - Gerente regional de criminalística
Marcos antonio Pereira correa - Perito criminal
Maria Eliane lavor de Sousa - Téc. Enfermagem
raimundo Próspero Brandão Moraes - agente de Portaria
Silvia Helena Silva de oliveira - assistente Social
Suzanne Hernandes Maia - Perito Médico legista
de: 01.09.2022 a 15.09.2022
Patrícia Simara da conceição feitosa - assistente de administrativo
ibsen rodrigues Maciel - Perito criminal
de: 01.09.2022 a 20.09.2022
danusa Martins dias - aux. Téc. de Perícias - radiologia
de: 02.09.2022 a 16.09.2022
Suellen christtine da costa Sanches - Perito criminal
de: 05.09.2022 a 24.09.2022
carla cristina ferreira cardoso carvalho - Perito criminal
luciana oliveira de Souza d`albuquerque - Perito criminal
de: 06.09.2022 a 05.10.2022
Nilson Mesquita dias - Motorista
de: 08.09.2022 a 22.09.2022
rafael Gomes Pereira - Perito criminal
de: 11.09.2022 a 30.09.2022
Marco antonio oliveira campos - aux. Téc. de Perícias - radiologia
de: 12.09.2022 a 01.10.2022
ana Maria rabelo costa - Perito criminal
Juliana Neumann Mateus - aux. Téc. de Perícias - radiologia
de: 14.09.2022 a 13.10.2022
lilian Jane argolo Paredes - Perito criminal
de: 15.09.2022 a 14.10.2022
Edna do Socorro ferreira damous - Perito criminal
de: 16.09.2022 a 30.09.2022
cristina Neves fonseca - Perito criminal
Everton carvalho canto - Perito Médico legista
Judysson allan oliveira de Brito - Perito criminal
Kaizy ferreira carvalho - Perito Médico legista
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 29 de Julho de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 834135

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2958/2022 – dG/cccLiN, 14 de Julho de 2022
a diretora-Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da PorTaria N.011/2020 do dETraN/Pa que regula-
menta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para realização 
de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas em candi-
datos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem como as 
resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante 
os preceitos da PorTaria N.011/2020-dG, e que a requerente – cliNi-
ca GloBal dE MEdiciNa E PSicoloGia do TrÂNSiTo EirEli - BElÉM 
comprovando o cumprimento dos requisitos legais para renovação de seu 
credenciamento conforme Parecer Técnico da coordenadoria do Núcleo de 
controle interno deste departamento.
r E S o l V E:
i – rENoVar o credenciamento pelo período de 24(vinte e quatro) meses, 
a contar de 03/08/2022 a 02/08/2024,da cliNica GloBal dE MEdiciNa 
E PSicoloGia do TrÂNSiTo EirEli - BElEM cNPJ -23.110.837/0003-
50, localizada na Trav. São Pedro nº401 – Bairro - Batista campos, cEP 
66.023.705 – Belém-Pará, sob a responsabilidade administrativa de os-
siam correa almeida Netto, responsabilidade Técnica Médica de José Edi-
val alves Junior e responsabilidade Técnica Psicológica de ana Karla Trin-
dade lima.
ii - À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providencias para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/dETraN-Pa

Protocolo: 834110
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.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3101/2022-daF/cGP, de 25/07/2022
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 2022/895027;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jonelson Pantoja da Silva, matrícula nº 54196443/4.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergenciais e de pronto pagamento na cirETraN do municipio de iga-
rapé-Miri.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.500,00
3339036-r$-1.500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3221/2022-daF/cGP, de 27/07/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/930238;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Joelson rocha ribeiro, matrícula nº 54192354/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
80,00 (OITENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas com trans-
porte no municipio Vigia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-80,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 08/08 à 02/09/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3222/2022-daF/cGP, de 27/07/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/927372;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
cleide cassia da Silva leão freitas, matrícula nº 57209080/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (CEM REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas com transporte 
no municipio de Mãe do rio.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-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 08/08 à 02/09/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 834061

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3233/2022-daF/cGP, de 28/07/2022.
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 2022/927371;
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 municípios de ALTAMIRA – 08/08 a 02/09/2022, a fim 
de realizar serviços de retaguarda de habilitação na cirETraN do referido 
município, conforme solicitação.

nome matricula
Vanessa Michelle farias de castro 57195649 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3231/2022-daF/cGP, de 28/07/2022.
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 2022/888924;
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 casranhal para os municípios de MÃE do rio – 08/08 a 02/09/2022, a 
fim de realizar suas atividades como vistoriadora de veículos na CIRETRAN 
do referido município, conforme solicitação.

nome matricula
cleide cassia da Silva leão freitas 57209080 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3242/2022-daF/cGP, de 28/07/2022.
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 2022/935835;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E TrÊS E MEia (23 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SaNTarÉM – 08/08 a 15/08/2022, iTai-
TUBa – 16/08 a 22/08/2022, NoVo ProGrESSo – 23/08 a 31/08/2022, a 
fim de Realizar fiscalização semestral dos véiculos cedidos para as prefeitu-
ras municipais e solicitação de documentação pendênte para renovação do 
termo de cessão de uso de bem móvel nos referidos municipios.

nome matricula
Helton Victor Pantoja da costa 5893826 /1

flávio corrêa Sodré filho 57176577 /2
Murilo avanir da Silva frança 57191860 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3244/2022-daF/cGP, de 28/07/2022.
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 2022/927019;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José Justo dos Santos ramos Júnior, matrícula nº 5953249 /1, no cargo de 
Gerente cirETraN a, lotado na cirETraN de capanema.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir 
despesas de pequeno vulto, emergenciais, e de pronto pagamento que 
possam vir a ocorrer nas áreas de responsabilidade da cirETraN de capa-
nema e de suas gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.000,00
3339036-r$- 500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 3243/2022-daF/cGP, de 28/07/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/939257;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
idinalva Soares Maciel, matrícula nº 5946621 /1, no cargo de Gerente 
cirETraN B, lotada na cirETraN de alenquer.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de 
pequeno vulto, emergenciais, e de pronto pagamento que possam vir a 
ocorrer nas áreas de responsabilidade da cirETraN de alenquer e de suas 
gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.200,00
3339036-r$- 800,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
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Portaria Nº 3240/2022-daF/cGP, de 28/07/2022.
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 2022/934006;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de ABAETETUBA – 08/08 a 21/08/2022, a fim de 
realizar monitoramento dos serviços lógicos e de sistema do dETraN na 
cirETraN do rererido município.

nome matricula
clóvis alberto Galvão ribeiro 57196681 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3241/2022-daF/cGP, de 28/07/2022.
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 2022/938070.
rESolVE:
arT. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Maria aparecida cardoso da Silva, matrícula n° 5948208 /1, Gerente, lota-
do na cirETraN de Novo Progresso.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.500,00 (UM Mil E QUiNHENToS rEaiS) e destina-se a suprir despesas 
eventuais e emergencias, na cirETraN do municipio de Novo Progresso.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$:-1.000,00
3339036-r$: 500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo de financeiro
Portaria Nº 3074/2022-daF/cGP, de 21/07/2022.
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 2022/912590;
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 o município de altamira no período de 14/08 à 12/09/2022, 
a fim de coordenar e participar no Curso de Formação de Agentes de Trân-
sito no referido municipio.

nome matricula
Mário diego rocha Valente 57195478 /1

Nilson levi oliveira do rosário 80845592 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3076/2022-daF/cGP, de 21/07/2022.
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 2022/912590;
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 município de Altamira no período de 24/08 à 28/08/2022, a fim 
de ministrar a noções de engenharia de tráfego no curso de formação 
de agentes de fiscalização de Trânsito e operação de trânsito no referido 
municipio.

nome matricula
Epaminondas cantal Machado 57201374 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3075/2022-daF/cGP, de 21/07/2022.
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 2022/912590;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias a servido-
res abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Altamira no período de 21/08 à 25/08/2022, a fim de 
ministrar a disciplina de psicologia aplicada, ética e cidadania no curso de 
formação de agentes de fiscalização de Trânsito do referido municipio.

nome matricula
Vanilce da Paixão Medeiros 57197390 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3227/2022-daF/cGP, de 28/07/2022.
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 2022/935742;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e duas e meia (22 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
castanhal para os municípios de Belém – 22/08/2022, altamira – 23/08 à 
11/09/2022, Belém/Castanhal – 12/09 e 13/09/2022, a fim de acompa-
nhar a equipe da Gerencia de desenvolvimento de Pessoas na realização 
do Cursos de Formação de agente de fiscalização e operação de trânsito no 
municipio de altamira como instrutor .

nome matricula
Mário Sérgio Silva da Silva 57202007 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3230/2022-daF/cGP, de 28/07/2022.
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 2022/806960;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Bragança no período de 15/08 à 09/09/2022, a 
fim de realizar serviços da secretária na CIRETRAN do referido municipio.

nome matricula
Josué coentro costa 80845490 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3232/2022-daF/cGP, de 28/07/2022.
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 2022/931949;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Benevides no período de 11 à 16/08/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cumpri-
mento a cronograma de ações determinadas pela dTo, em especial para 
atender Oficio nº 1134/2017-MP/PJB/4ºPJ.

nome matricula
Gilvan Veloso cruz 57213689 /2

izaura Valadares de Souza 57211114 /2
raimundo daniel Santos da Silva 57200355 /1

Gilvan rabelo Normandes 57193929 /2
Sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 57202190 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3238/2022-daF/cGP, de 28/07/2022.
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 2022/838039;
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 TailÂNdia – 08/08 a 12/08/2022, TUcU-
rUÍ – 13/08 a 27/08/2022, iTUPiraNGa – 28/08 a 31/08/2022, JacUN-
DÁ – 01/09 a 06/09/2022, a fim de realizar visita técnica de manutenção 
preventiva e corretiva nos computadores e redes das cirETraN’s dos re-
feridos municípios.

nome matricula
Marcus Vinícius da Silva alencar 55587592 /1

Paulo Jorge aguiar Nunes 57197495 /1
Thiago daniel Pinheiro de assunção 57202057 /1

ivaldo rocha de Sousa 57216831 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3235/2022-daF/cGP, de 28/07/2022.
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 2022/928324;
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 Santarém para os municípios de alTaMira – 14/08 a 12/09/2022, a 
fim de acompanhar a equipe da GDP com a realização do Curso de Forma-
ção de agente de fiscalização e operação de Trânsito, como instrutor, no 
referido município.
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nome matricula

José carlos de Souza Nascimento 57230623 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3239/2022-daF/cGP, de 28/07/2022.
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 2022/948039;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZoiTo E MEia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de doM EliSEU – 08/08 a 10/08/2022, Ulia-
NÓPoliS – 11/08 a 12/08/2022, ParaGoMiNaS – 13/08 a 16/08/2022, 
MÃE do rio – 17/08 a 19/08/2022, SÃo MiGUEl do GUaMá – 20/08 a 
21/08/2022, CAPANEMA – 22/08 a 26/08/2022, a fim de realizar estudos 
para reclassificação de CIRETRAN’s e a criação de novas unidades no inte-
rior do Estado do Pará.

nome matricula

anaugusta Berger Garcia Mendonça 5946926 /3

Silas rodrigues de almeida 57216391/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 834274
Portaria Nº 3223/2022-daF/cgp, de 27/07/2022
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 2022/901974;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Mãe do rio – 10/08 à 12/08/2022, dom Eliseu/Be-
lém - 13/08 à 15/08/2022, Mãe do rio – 19/08 e 20/08/2022, dom Eliseu/
Belém – 21/08 à 23/08/2022, Mãe do rio – 26/08 e 27/08/2022, dom 
Eliseu/Belém – 28/08 à 30/08/2022, Mãe do rio – 02/09 e 03/09/2022, 
dom Eliseu/Belém – 04/09 à 06/09/2022, em função do inicio da obra 
de adaptação da nova cirETraN de dom Eliseu, cujos os serviços serão 
realizados pelo proprietário do imóvel, necessitando assim de orientação 
e acompanhamento técnico por parte dos servidores do dETraN/Pa como 
também serviços de acompanhamento na fase final dos serviços na CIRE-
TraN de Mãe do rio.

nome matricula

Vander Jocelir ferreira dos Santos 57176418/2

luís Mário contente farias 3216667/1

Marco antonio Silva da Silva 57206791/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 834057

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 552 de 29 de JULHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições le-
gais, que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado do 
Pará, c/c o art. 34, do regimento interno da Secretaria de Estado de cul-
tura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o Processo nº 2022/912772, de 12.07.2022;
- os termos dos artigos 3º e 6º, do decreto Estadual nº 795/20, de 
29.05.2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.240, de 01.06.2020.
r E S o l V E:
i - ProrroGar, a cessão do servidor alÉXiS aTaÍdE do carMo, matrí-

cula nº 30538-1, ocupante do cargo de assistente administrativo, à as-
sembleia legislativa do Estado do Pará, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
a contar de 01.08.2022, podendo ser prorrogado, com ônus para o Órgão 
cessionário, nos termos do art. 3º, § 3º, e art. 6º, do decreto nº 795/20, 
de 29.05.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 29 de julho de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 834046

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 183/2022
Processo adMiNistratiVo N° 2022/290916
oBJETo: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços 
continuados de coleta, transporte e destinação final de resíduo sólido urba-
no e orgânico, para atender os espaços e demandas desta SEcUlT.
Valor GloBal: 826.864,81 ((oitocentos e vinte e seis mil oitocentos e 
sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)
daTa da aSSiNaTUra: 29/07/2022.
VirGÊNcia do coNTraTo: 29/07/2022 a 28/07/2023.
oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico NÚMEro 03/2022-SEcUlT
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101006360 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 
235922 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338.
SErVidor rESPoNSáVEl: : lUciaNo diaS PErEira, matrícula n°: º 
57196320/ 1.
coNTraTado: rEVErSa aMBiENTal E colETora dE SErViÇoS-EirEli, 
cNPJ n°: 27.208.498/0001-39
ENdErEÇo: ESTrada SaNTaNa do aUrá, S/N, GalPÃo E. áGUa liNdaS, 
cEP: 67.020-590, aNaNiNdEUa-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 834182

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 01
Processo: 2022/915092
daTa dE aSSiNaTUra: 29 de julho de 2022.
OBJETO: Mudança de fiscal do contrato.
SErVidor diSPENSado: fErNaNdo VilHENa JÚNior, Matrícula 
5933317/3.
SErVidor rESPoNSáVEl: lUciaNo diaS PErEira, Matrícula 57196320/1.
coNTraTo: 042/2021
coNTraTado: SEldoN MaTHiaS SoUZa SoarES – HS SErViÇoS
cNPJ: 39.563.220/0001-69
ENdErEÇo: Passagem Nova, n. 354, bairro Terra firme, Belém, Pará, cEP 
66.077-035

Protocolo: 834206
terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 1
Processo Nº: 2022/843620
daTa dE aSSiNaTUra: 07/07/2022
JUSTificaTiVa: fica acrescido ao valor do contrato a quantia de r$ 
3.583.048,83 (Três milhões quinhentos e oitenta e três mil quarenta e oito 
reais e oitenta e três centavos), para acréscimo dos seguintes serviços: 
a) Movimentação de terra por ocasião da drenagem; b) Tubulação da dre-
nagem; c) Piso em concreto com espessura de 6 cm, em substituição ao 
piso em solocimento para caminhamento; d) Piso em blocos de concreto 
intertravados com espessura de 6 cm em substituição ao piso em solo-
cimento para a avenida principal; e) Quantitativo de piso em pedrisco em 
área muito superior à prevista em contrato; f) limpeza manual do terreno 
com raspagem superficial; Somado o valor do aditivo, o valor total do 
contrato passa de r$ 8.992.942,60 (oito milhões novecentos e noventa e 
dois mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) para r$ 
12.575.991,43 (doze milhões quinhentos e setenta e cinco mil novecentos 
e noventa e um reais e quarenta e três centavos).
coNTraTo Nº: 026
EXErcÍcio: 2021
orÇaMENTo: Projeto atividade: 7590 fonte de recurso: 
0101000000/0301000000(recursos ordinários) Natureza da despesa: 
449051 – oBraS E iNSTalaÇÕES PTrES: 157590 Pi: 103rEVPaQSl 
aÇÃo: 268120 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.391.1503-7590.
coNTraTado: QUaliTEcH ENGENHaria lTda - cNPJ nº 69.388.361/0001-53.
ENdErEÇo: ESTrada do SÍTio GraNdE, N. 1.000, loJa 11, SÍTio 
GraNdE, cEP 65.130-000, PaÇo do lUMiar/Ma.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 834195
terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 5
ProcESSo Nº: 2022/390002
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem por objeto a alteração do 
valor do contrato n° 022/2018, considerando a revisão dos valores dos 
preços. fica alterado o valor presente que passa acrescentar o valor r$ 
2.386,20 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) por 
diária, como revisão de valores contratuais.
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coNTraTo Nº: 022
EXErcÍcio: 2018
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101006355 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339033-PaSSaGENS E dESPE-
SaS coM locoMoÇÃo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 232293 
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338.
coNTraTado: iGor rUSEf roSa EirEli - cNPJ nº 12.040.805/0001-48
ENdErEÇo: TV JoSE Pio, 706, UMariZal, cEP 66.050-240, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 834200

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE01257
ProcESSo Nº: 2022/732825
Valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
daTa da EMiSSÃo: 21/06/2022
OBJETO: Contratação de grupo qualificado nos termos do Edital de Cre-
denciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação do evento 
festival “danças regionais”.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 – oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS-PESSoa JUrÍdica. PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276860 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal:, adriaNo BarroSo doS SaNToS, 
matrícula n°: 54186746/ 2.
coNTraTada: 3a SErVicoS E rEPrESENTacao EirEli (representando a 
Banda chefões da Pisadinha) – cNPJ n°: 33561737-0001/32.
ENdErEÇo: aV GoVErNador JoSE MalcHEr, 1077, Edif acroPolE 
Sala 1511, NaZarÉ, cEP:66.055-260, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 834117
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE01521
ProcESSo Nº: 2022/922494
Valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
daTa da EMiSSÃo: 26/07/2022
OBJETO: Contratação de grupo qualificado nos termos do Edital de Cre-
denciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação do evento 
circuito de Teatro das Usipaz.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8928 fonte de recurso: 0117000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158928 Pi: 105TPi8928c aÇÃo: 
274698 (aNaNiNdEUa) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8928.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allan Pinheiro de carvalho, matrícula 
n°: 57188175-4.
coNTraTado: GrUPo dE TEaTro PalHa – cNPJ n°: 04.731.147/0001-02.
ENdErEÇo: TV PiraJa, 716, aPT 1104 Bloco B, PEdrEira, cEP: 66.083-
514, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 834158

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº1359 de 14 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/ 
743890.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
EdiÇÃo PalESTiNa do Pará”, referentes à iN 1053/2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a) carloS HUMBErTo fErrEira, matrícula n 
º 3255417, cargo: aux. administrativo, Setor/local de Trabalho: cao, 
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: 834183

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 718 de 29 de julho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/956291/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia) que irá se 
deslocar para o município de afuá nos dias 29 a 31 de julho de 2022, para 
cobertura de pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
MaTrÍcUla: 5951293/2
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 719 de 29 de julho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/956346/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia) que irá 
se deslocar ao município de afuá nos dias 29 a 31 de julho de 2022, para 
cobertura de pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTrÍcUla: 5954337/2
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 834276
Portaria Nº 711 de 27 de julho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/948216/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária) que se deslocará 
para Vigia no dia 28 de julho de 2022, para conduzir a equipe que fará a 
cobertura jornalística.
NoME: Paulo roberto Souza costa
MaTrÍcUla: 57230565
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 712 de 27 de julho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/948200/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária) que se deslocará 
para o município de igarapé-Miri no dia 28 de Julho de 2022, para conduzir 
equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MaTrÍcUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 713 de 27 de julho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/948178/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária) que irá se deslocar 
para o município de Vigia no dia 28 de julho de 2022, para cobertura de 
pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: alex Maciel Nogueira ribeiro
MaTrÍcUla: 5949318
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 714 de 28 de julho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/952634/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária) que se deslocará para 
São Miguel do Guamá no dia 29 de julho de 2022, para conduzir a equipe 
que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Wanderil do rosário de Souza Maia
MaTrÍcUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
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Portaria Nº 715 de 28 de julho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/952037/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária) que se deslocou para 
o município de igarapé-Miri no dia 28 de julho de 2022, para cobertura de 
pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: Marcelo augusto Seabra amador
MaTrÍcUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 716 de 28 de julho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/955223/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia) que irá se 
deslocar para o município de Juruti nos dias 29 a 30 de julho de 2022, para 
cobertura de pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: alex Maciel Nogueira ribeiro
MaTrÍcUla: 5949318
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 717 de 28 de julho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/951981/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária) que se deslocou para 
o município de igarapé-Miri no dia 28 de julho de 2022, para cobertura de 
pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: Evaldo José Silva de freitas Júnior
MaTrÍcUla: 5957660/3
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 834208

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria nº.:6854/2022 de 28/07/2022 
de acordo com o Processo nº 814545/2022
designar aErToN fraNciSco dE liMa, Matrícula nº 54182706/2, Pro-
fessor, para responder interinamente a função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEfM Prof deuzuita Pereira de Queiroz/redenção, a contar de 01/08/2022.
Portaria nº.:6856/2022 de 28/07/2022
de acordo com o Processo nº 814537/2022
designar NUBia PacHEco, Matrícula nº 5802520/2, Professor, para res-
ponder interinamente a função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM Prof 
deuzuita Pereira de Queiroz/redenção, a contar de 01/08/2022.

Protocolo: 834306

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 181/2022 - saLe, de 29 de JULHo 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 servidores ivam Sena dos Santos, matrícula n.º 
5258863/2, cPf n.° 379.399.802-97, e alberto Magno corrêa, matrícu-
la n.º 181234/1, cPf n.º 187.981.952-04, para atuarem respetivamen-
te como fiscais titular e substituto do Contrato de Prestação de Serviço 
nº 125/2021, celebrado entre a SEdUc e a empresa Marco coelho Serviços 
lTda EPP, cujo objeto é a prestação de serviços de agente de portaria, a 
serem executados nos diversos postos localizados nas dependências das 
unidades da Secretaria de Estado de Educação.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 29/12/2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 834212

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 833916
Empreitada Por Preço Global nº 171/2018– SEdUc/ coS construtora ltda.
onde se lê:
Vigência: 20/07/2022 a 17/03/2022

Leia-se:
Vigência: 20/07/2022 a 17/03/2023
Publicado no doE de nº 35.062 em 29/07/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 834203

.

.

coNVÊNio
.

convênio de cooperação técnica: 022/2022
objeto do convênio: implementar em ação conjunta o Sistema de orga-
nização Modular de Ensino-SoME, no município de Muaná, para operacio-
nalização do ensino médio apenas nas localidades legalmente existentes 
e do ensino fundamental no caso das localidades já implantadas até sua 
conclusão, no referido município.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 68.633-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
convenente: Município de Muaná, cNPJ: 05.105.200/0001-22, com sede 
na Pc 28 de Maio, Nº 43, centro, cEP: 68.825-000, Muaná/Pa.
data de assinatura: 28/07/2022
Vigência: 28/07/2022 a 28/07/2027
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 834204

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54340/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios de 
Belterra e Mojui dos campos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 08/08/2022 - 08/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElTErra / 08/08/2022 - 09/08/2022 Nº diárias: 1
BElTErra / MoJUi doS caMPoS / 09/08/2022 - 11/08/2022 Nº diárias: 2
MoJUi doS caMPoS / SaNTarEM / 11/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 12/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EdUardo dioNiSio PaMPloNa da SilVa JUNior
MaTrÍcUla: 57211250
cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 834101
Portaria de diarias No. 54399/2022
oBJETiVo: Visita na EEfM Nilo de oliveira, localizada no Município de iga-
rapé açú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 04/08/2022 - 04/08/2022 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 04/08/2022 - 05/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: aldEMira corrEa GUiMaraES
MaTrÍcUla: 454168
cPf: 17222206272
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 834103
Portaria de diarias No. 54362/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E 
iNVENTário NaS EE dr. JoSE JorGE HaGE, EE fUlGENcio SiMÕES, EE 
SaNTo aNToNio, EE Profa. Maria ValMoNT, EEE aMadEU BUrlaMaQUi 
E EE Profa. BEaTriZ do ValE. rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa 
diNHEiro dirETo Na EScola (PddE 2019/2020/2021) fiScaliZar E 
rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE 
Por ESTa SEdUc. BEM coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 08/08/2022 - 08/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / alENQUEr / 08/08/2022 - 11/08/2022 Nº diárias: 3
alENQUEr / SaNTarEM / 11/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 12/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaN KErlEEN cardoSo dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 5500931
cPf: 44877323287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 834104
Portaria de diarias No. 54361/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E 
iNVENTário NaS EE dr. JoSE JorGE HaGE, EE fUlGENcio SiMÕES, EE 
SaNTo aNToNio, EE Profa. Maria ValMoNT, EEE aMadEU BUrlaMaQUi 
E EE Profa. BEaTriZ do ValE. rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa 
diNHEiro dirETo Na EScola (PddE 2019/2020/2021) fiScaliZar E 
rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE 
Por ESTa SEdUc. BEM coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 08/08/2022 - 08/08/2022 Nº diárias: 0
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SaNTarEM / alENQUEr / 08/08/2022 - 11/08/2022 Nº diárias: 3
alENQUEr / SaNTarEM / 11/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 12/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVETE MiriaN doS rEiS SEPEda
MaTrÍcUla: 6400337
cPf: 39716759215
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 834105
Portaria de diarias No. 54345/2022
oBJETiVo: realização de visita diagnóstica para implantação do Sistema 
Modular de Ensino na aldeia Kwatinemo, Povo assurini e na aldeia apte-
rewa Povo Parakanã no município de altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/alTaMira/09/08/2022-19/08/2022 Nº diárias: 10
alTaMira/BElEM/19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciaNa coSTa dE carValHo
MaTrÍcUla: 7060146
cPf: 76722376249
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 834052
Portaria de diarias No. 54346/2022
oBJETiVo: realização do Projeto de ação integrada de formação continu-
ada para professores do Sistema Modular de Ensino que atuam em turmas 
de comunidades Quilombola.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Baiao / 01/08/2022 - 05/08/2022 Nº diárias: 4
Baiao / BElEM / 05/08/2022 - 05/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KaTia SiMoNE araUJo coSTa
MaTrÍcUla: 5902256
cPf: 29528739253
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 834076
Portaria de diarias No. 54364/2022
oBJETiVo: realização de visita técnica diagnóstica para implantação do 
Sistema Modular de Ensino na aldeia Kwatinemo, Povo assurini e na aldeia 
apterewa Povo Parakanã no município de altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 09/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 10
alTaMira / BElEM / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alEX BaTiSTa SilVa
MaTrÍcUla: 5894937
cPf: 93928360230
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl SUPErior lP / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 834077

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.6820/2022 de 27/07/2022
Nome:BrUNo dEiVid BorGES fErrEira
Matrícula:54193715/2cargo:Professor
lotação:cENTro dE Educ de Jov e adul Prof luiz octavio Per/Belém
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:12/07/06 a 11/07/09
Portaria Nº.6817/2022 de 27/07/2022
Nome:alBErTiNa do Socorro do carMo SilVa
Matrícula:57213238/1cargo:assist.administ.
lotação:corregedoria/Belém
Período:01/08/22 a 30/08/22
Triênios:18/02/09 a 17/02/12
Portaria Nº.6818/2022 de 27/07/2022
Nome:MiGUEl Glafirio lEMoS
Matrícula:5547253/2cargo:Professor
lotação:EE dona francisca felix de Sousa/Sta izabel do Pará
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:27/04/03 a 26/04/06
Portaria Nº.6819/2022 de 27/07/2022
Nome:roSilEia fErrEira SilVa SarMENTo
Matrícula:5801257/2cargo:Professor
lotação:EEEfM Prof Yolanda chaves/Bragança
Período:29/08/22 a 27/10/22
Triênios:13/02/04 a 12/02/07
Portaria Nº.6866/2022 de 29/07/2022
Nome:SaMia criSTiaN oliVEira MEdEiroS
Matrícula:57224282/1cargo:assist.administ.
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:05/02/10 a 04/02/13

Portaria nº.6795/2022 de 27/07/2022
Nome:clEidE do Socorro rUiZ da coSTa
Matrícula5802369/2:cargo:Professor
lotação:EEEfM Profª albaniza oliveira lima/Belém
Período:01/02/2022 a 01/04/2022 a 02/04/2022 a 31/05/2022
Triênios:28/04/2009 a 27/04/2012 a 28/04/2012 a 27/04/2015
Portaria nº.6855/2022 de 28/07/2022
Nome:caSSiaNE PEriN faNalE
Matrícula:57174153/2cargo:Tec. em Gestão Publica
lotação:5ª UrE/Santarém
Período:09/08/2022 a 07/10/2022
Triênios:29/08/2015 a 28/08/2018
Portaria nº.6864/2022 de 29/07/2022
Nome:roSaliNa dE araÚJo frEiTaS
Matrícula:567930/1cargo:Servente
lotação:EE João Santos/capanema
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:01/01/1989 a 31/12/1991
Portaria nº.6865/2022 de 29/07/2022
Nome:SaNdra HElENa SilVa da crUZ
Matrícula:57233925/1cargo:Esp. em Educação
lotação:EE. Graziela Moura ribeiro/Belém
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:08/11/2016 a 07/11/2019
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:6794/2022 de 27/07/2022
conceder licença Maternidade a SilViaNE cordEiro corrEa, matri-
cula nº 5903845/2, Professor, lotada na EEEM Gonçalves dias/Parauape-
bas, no período de 11/07/2022 a 06/01/2023.
Portaria nº.:6793/2022 de 27/07/2022
conceder licença Maternidade a dEBora dE aBrEU da SilVa, matri-
cula nº 5965858/1, Professor, lotada na EE. Waldemar Maués/Belter-
ra, no período de 08/07/2022 a 03/01/2023.
LiceNÇa LUto
Portaria nº.:6792/2022 de 27/07/2022
conceder  l icença luto a  MaNoEl alVES SaMPaio,  matr icu-
la nº 5474531/2, Professor, lotado na EE. Senador catete Pinheiro Sede/
rio Maria, no período de 17/05/2022 a 24/05/2022.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:021/2022 de 28/07/2022
Nome: lUiZ aNToNio TaVarES cardoSo
Matrícula:5893018/1 Período:31/08/22 à 29/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. drª Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:178/2022 de 11/07/2022
Nome: raiMUNdo fUrTado dE oliVEira
Matrícula:3222004/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2020
Unidade:EEEf dr angelo cesarino/igarape açu
Portaria nº.:447/2022 de 23/06/2022
Nome:Maria aParEcida alVES GriSMiNo
Matrícula:57209540/1 Período:01/08 à 14/09/22Exercício:2021
Unidade:EE dr. Gaspar Vianna/Marabá
Portaria nº.:468/2022 de 27/07/2022
Nome:dEdSoN BriTo dE SoUZa
Matrícula:57211583/1 Período:01/09 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profª Euza oliveira Maia/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:81/2022 de 26/07/2022
Nome:EliElZa daVid cordEiro
Matrícula:5950882/1 Período:01/09 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Lina Seffer/Nova Esperança do Piriá
torNar seM eFeito
Portaria nº.:6813/2022 de 27/07/2022
Tornar sem efeito a Portaria nº 146/2022 de 28/06/2022, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 01/09/2022 a 15/10/2022, a servidora 
MarilENE doS SaNToS PiNTo , matricula nº 54182736/3,Especialista em 
Educação,lotada na EE. Santo antônio Sede/alenquer, referente ao exer-
cício de 2022.
retiFicar
Portaria nº.:6857/2022 de 28/07/2022
Retificar na Portaria nº 4102/2015 de 13/04/2015, que concedeu 60 dias de 
licença Especial, o Triênio de 30/03/2003 a 29/03/2006 para 30/03/1997 
a 29/03/2000, referente ao Período de 30/04/2015 a 28/06/2015, a ser-
vidora rEGiNa dE fáTiMa GoMES da SilVa, matricula nº 393665/1, Pro-
fessora, lotada na EE Rodrigues Pinage/Belém /Belém, para fins de regu-
larização funcional.
Portaria nº.:6858/2022 de 28/07/2022
Retificar na Portaria nº 93191/2017 de 26/07/2017, que concedeu 90 dias 
de licença Especial, o Quinquênio de 07/03/2003 a 06/03/2008 para os Tri-
ênios de 07/03/2003 a 06/03/2006 (60 dias) e 07/03/2006 a 06/03/2009 
(30 dias),referente aos períodos de 31/07/2017 a 28/09/2017 (60 dias) e 
29/07/2017 a 28/10/2017 (30 dias), ao servidor MaUrilo SaBiNo car-
doSo doS SaNToS, matrícula nº 5529875/2, Professor, lotado no centro 
de Educação de Jovens e adultos Professor luiz octavio Pereira/Belém, 
para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:6860/2022 de 28/07/2022
Retificar na Portaria nº6659/2018 de 11/06/2018, que concedeu 60 dias 
de licença Especial, o Triênio de 07/03/2008 a 06/03/2011 para os Triê-
nios de 07/03/2006 a 06/03/2009 (30 dias) e 07/03/2009 a 06/03/2012 
(30 dias), referente ao Período de 01/08/2018 a 30/08/2018 (30 dias) e 
31/08/2018 a 29/09/2018 (30 dias) ao servidor MaUrilo SaBiNo cardo-
So doS SaNToS, matrícula nº 5529875/2, Professor, lotado no centro de 
Educação de Jovens e adultos Professor luiz octavio Pereira/Belém, para 
fins de regularização funcional.
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caNceLar PUBLicaÇÃo
Cancelar a publicação em Diário Oficial do Estado nº 35.062 de 29/07/2022 
da Portaria nº 6859/2022 de 28/07/2022, que dispensou NUBia PacHE-
co, Matrícula nº 5802520/2, Professor, da função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEfM Profª deuzuita Pereira de Queiroz/redenção, a contar de 
01/08/2022.

Protocolo: 834201

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 677/2022-GaB/Pres. BeLÉM, 26 de JULHo de 2022. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamen-
tal de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a con-
tar de 30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.consideran-
do o Memorando nº 21/2022-cPad-2 de 25/07/2022 e os despachos da 
coordenação da aSPad de 25/07/2022 e do Presidente da faSEPa de 
25/07/2022;rESolVE:art. 1º. dESiGNar que a servidora Paula daniele 
Bastos lins, matrícula nº 5896647/1, substitua a servidora francimar So-
ares franco, matrícula nº 5896647/1, membro desta comissão, nos atos 
apuratórios da Sindicância Punitiva nº 10/2022 (Processo nº 2019/395560 
- 2019/395492), a partir de 01/08/2022, haja vista que esta servidora 
estará em gozo de licença prêmio no período de 01 a 30/08/2022;art. 2º. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ 
cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 678/2022-GaB/Pres. BeLÉM, 26 de JULHo de 2022. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 
30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memo-
rando nº 06/2022-cPad-2 de 25/07/2022 e os despachos da coordenação 
da aSPad de 25/07/2022 e do Presidente da faSEPa de 25/07/2022;rE-
SolVE:art. 1º. dESiGNar que a servidora Paula daniele Bastos lins, 
matrícula nº 5896647/1, substitua a servidora francimar Soares fran-
co, matrícula nº 5896647/1, membro desta comissão, nos atos apura-
tórios do Processo administrativo disciplinar/Pad nº 18/2022 (Processo 
nº 2018/518164), a partir de 01/08/2022, haja vista que esta servidora 
estará em gozo de licença prêmio no período de 01 a 30/08/2022;art. 2º. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ 
cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 679/2022-GaB/Pres. BeLÉM, 26 de JULHo de 2022. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 
30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memo-
rando nº 05/2022-cPad-2 de 25/07/2022 e os despachos da coordenação 
da aSPad de 25/07/2022 e do Presidente da faSEPa de 25/07/2022;rE-
SolVE:art. 1º. dESiGNar que a servidora Paula daniele Bastos lins, 
matrícula nº 5896647/1, substitua a servidora francimar Soares fran-
co, matrícula nº 5896647/1, membro desta comissão, nos atos apura-
tórios do Processo administrativo disciplinar/Pad nº 19/2022 (Processo 
nº 2018/518171), a partir de 01/08/2022, haja vista que esta servidora 
estará em gozo de licença prêmio no período de 01 a 30/08/2022;art. 2º. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ 
cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 680/2022-GaB/Pres. BeLÉM, 26 de JULHo de 2022. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 
30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memo-
rando nº 05/2022-cPad-2 de 25/07/2022 e os despachos da coordenação 
da aSPad de 25/07/2022 e do Presidente da faSEPa de 25/07/2022;rE-
SolVE:art. 1º. dESiGNar que a servidora Paula daniele Bastos lins, 
matrícula nº 5896647/1, substitua a servidora francimar Soares fran-

co, matrícula nº 5896647/1, membro desta comissão, nos atos apura-
tórios do Processo administrativo disciplinar/Pad nº 20/2022 (Processo 
nº 2018/518193), a partir de 01/08/2022, haja vista que esta servidora 
estará em gozo de licença prêmio no período de 01 a 30/08/2022;art. 2º. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ 
cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.

Protocolo: 833728

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 668  de 28 de  Julho de 2022-dESiGNar:cirlu dias 
cohen, cargo:Psicólogo, mat:54183270/2 para responder pelo Serviçp de 
atendimento Social-SaS, na ausência da titular :Elaisa Àvila coelho de 
Sá freire, mat:5963029/1,  cargo/função:Gerente ii, por motivo de saúde 
no período de 01.07.22 a 30.07.22 com ônus para administração
errata da Portaria Nº 661/2022, publicada no doE nº 35.062 de 
29/07/2022,
onde se lê: 661 de 15 de julho de 2022
Leia-se:  689 de 15 de julho de 2022
luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa.

Protocolo: 834140

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 12/2022 – Gs/sedeMe
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia – SEdEME, usando das atribuições que lhes foram con-
feridas pelo decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE Nº 
34.541, de 05/04/2021;
considerando que a SEdEME foi instituída pela lei Estadual Nº 7.570/2011, 
alterada pela leis Nº 8.096/2015, Nº 8.404/2016 e, mais recentemente, 
lei Nº 9.525/2022, passando a exercer as competências da Secretaria de 
indústria, comércio e Serviços – SEicoM, conforme preceitua o artigo 2º, 
inciso ii, letra “b” da lei Nº 8.096/2015, c/c o artigo 94 do mesmo diploma legal;
considerando a necessidade de avaliar o desempenho e aplicação dos re-
cursos mensalmente repassados ao instituto de Gemas e Joias da ama-
zônia – IGAMA, bem como, avaliar as contas e finanças do Contrato de 
Gestão Nº 001/2017;
rESolVE:
i. dESiGNar, os servidores abaixo relacionados para comporem a comis-
são Mista de avaliação das prestações de contas do contrato de Gestão nº 
001/2017:
a. Presidente: lilian Poliana Sousa Gualberto – Mat. 80845108/1;
b. Primeiro Membro: Beatriz Pinheiro Pantoja de oliveira – Mat. 5955686/1;
c. Segundo Membro: Marina aguiar ribeiro de Moraes – Mat. 5964420/1;
d. Terceiro Membro: Solange coelho alves – Mat. 55208285/1.
ii. dESiGNar os servidores abaixo relacionados, como substitutos even-
tuais:
a. Presidente: Mauro José rodrigues Barbalho – Mat. 31658/3;
b. Primeiro Membro: raquel dos Santos albuquerque – Mat.73503987/1;
c. Segundo Membro: luziane Sena abreu – Mat. 5946200/2;
d. Terceiro Membro: débora cristina de lima Miranda – Mat. 5964404/1.
fica revogada a PorTaria Nº 10/2021 – GS/SEdEME, de 30/07/2021, 
publicada no doE nº 34.656, de 02/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 29 de julho de 2022.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
SEdEME

Protocolo: 834216

.

.

diÁria
.

Portaria N° 474/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 29 de JULHo de 2022.
Nome: UlYSSES fErrEira GoNÇalVES/Matricula:n°5946276/1/car-
go: Motorista/origem: Belém-Pa/destino: altamira-Pa/Período: 01 a 
12/08/2022/ diárias: 11,5(onze e meia)/ Objetivo: Conduzir veículo oficial 
para transporte de servidor em atividade institucional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 834153
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.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

Portaria Nº 134/2022 – 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 2022/950906;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: roSa iSaBEl PErEira dUarTE, matrícula: 57215372/6, 
ocupante do cargo de coordenadora de controle interno.
oBJETiVo: Participar do evento “coNEX 2022 – coNGrESSo dE EXcE-
lÊNcia EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS” em Goiânia/Go.
dESTiNo:  Goiânia
PErÍodo: 23 à 27/08/2022
QTdE:  4 diárias e ½
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 28 de julho de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 834023

FÉrias
.

Portaria Nº 132/2022 – rH/daF
PorTaria dE fÉriaS
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 dos processos: r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares conforme abaixo:

empregado Matrícula Processo cargo Período 
aquisitivo

Período
concessivo

EdUardo HENriQUE MElo 
rodriGUES 57201852/5 2022/930526 Gerente de comércio 

Exterior 2021/2022 18/08/2022 a 
06/09/2022

ViTor HUdSoN da coNSo-
laÇÃo alMEida 5892695/3 2022/930549 Gerente regional de 

Barcarena 2021/2022 22/08/2022 a 
06/09/2022

Mirla liMa doUrado 5957033/1 2022/930567 Gerente regional de 
Marabá 2020/2021 12/08/2022 a 

21/08/2022
EVaNdro diNiZ SoarES 

JUNior 5823587/5 2022/930713 Gerente de relações 
institucionais 2021/2022 08/08/2022 a 

27/08/2022
aMaNda KaroliNa SaNToS 

doS SaNToS 5922869/3 2022/930728 Gerente de Meio ambien-
te e Sustentabilidade 2021/2022 01/08/2022 a 

30/08/2022
MaYara fiGUEira 

PiNHEiro 5949879/1 2022/930747 Gerente de Novos 
Negócios 2021/2022 11/08/2022 a 

30/08/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 28 de julho de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 834021

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 221/2022 de 27/07/2022. art. 1º coNcEdEr, o adicio-
nal de Titulação, que trata o art. 13 da lei n° 9.625/2022, aos servidores 
com vigência da data dos requerimentos, conforme o anexo abaixo:
MaPa dE TiTUlaÇÃo - SErVidorES NÍVEl SUPErior lEi Nº 9.625 – ar-
TiGo 13º

data reQ. NoMe do serVidor id. FUNc. carGo/FUNÇÃo % 
adic

21/06/2022 aNa lÚcia corrÊa dE SoUSa 5769558/2 TEc.. dE adM. E fiNaNÇaS B 10%
23/06/2022 aNa lUÍSa NoBrE doS SaNToS 57211800/1 TEc. do rEG. MErcaNTil “a” 10%
21/06/2022 alEXaNdra dE PaiVa PiNa MarTiNS 55590301/4 TEc. dE adM. E fiNaNÇaS B 10%
21/06/2022 adriaNa BarroS dE MoUra 57209758/1 TEc. do rEG. MErcaNTil “B” 10%
21/06/2022 BrENo loBaTo cardoSo 5902701/1 ProcUrador aUTárQUico 20%
21/06/2022 carla VaNESSa MorEira da SilVa SEYNaEVE 57209729/1 TEc. dE adM. E fiNaNÇaS B 20%
21/06/2022 daNiEl fErrEira liMa 57209680/1 TEc. dE adM. E fiNaNÇaS B 10%
21/06/2022 dilMa THEdora falcÃo dE MENEZES 2021811/1 TEc. do rEG. MErcaNTil “B” 10%
21/06/2022 HElaYNE SoUZa dE oliVEira alVES 5821495/3 TEc. do rEG. MErcaNTil “a” 10%
21/06/2022 iÊda lÚcia PErEira carValHo 2021935/1 TÉcNico “a 10%
23/06/2022 MicHEllE SaraiVa dE QUadroS foNTENElE 54185477/2 TEc. do rEG. MErcaNTil “B” 10%
21/06/2022 Maria MESQUiTa dE SoUSa caMPoS 2021889/1 TEc. do rEG. MErcaNTil “B” 20%
21/06/2022 oTáVio dE BriTo liMa 5897126/1 TEc. do rEG. MErcaNTil “a” 10%
21/06/2022 rodNEY dE aQUiNo oliVEira 57222848/1 TEc. dE adM. E fiNaNÇaS a 10%
21/06/2022 SolaNGE Maria coUTiNHo dE aGUiar 57199328/3 TEc. dE adM. E fiNaNÇaS B 10%
21/06/2022 TEodoro da crUZ araÚJo 2022338/1 TÉcNico “a” 10%
21/06/2022 ViTor HUGo SoarES doS SaNToS 80845825/1 TEc. dE adM. E fiNaNÇaS a 10%
21/06/2022 ValdoMiro MElo PErEira 57211621/1 TEc. iNf. rEG. MErcaNTil B 10%

VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício.
Protocolo: 834080

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 222/2022 de 29/07/2022. art. 1º coNcEdEr férias ao 
servidor NEHEMiaS GUEdES ValENTiN JUNior, matrícula nº 5940629/1, 
de 01/08/2022 a 30/08/2022, referente ao período aquisitivo 03/04/2020 
a 02/04/2021, conforme o processo nº 2022/947324. VilSoN JoÃo 
ScHUBEr - Presidente em exercício.

Protocolo: 834071

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 822938, publicada no doE nº º 35.031, dE 01 
dE JUlHo dE 2022-EdiÇÃo EXTra, referente ao Extrato do convenio nº 
269/2022:
oNde se LÊ: oBJETo: coNSTrUÇÃo dE PraÇa No Bairro SÃo fraN-
ciSco, No MUNicÍPio dE caPaNEMa, NESTE ESTado
Leia-se: oBEJTo: coNSTrUÇÃo do cENTro arQUiTETÔNico SÃo 
fraNciSco dE aSSiS, No MUNicÍPio dE caPENEMa, NESTE ESTado
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 834073

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 103/2021 – tP Nº 23/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Studio Belém arquitetura e construção ltda. – cNPJ 09.235.877/0001-36
objeto: Elaboração de Projetos Executivos de arquitetura e Engenharia 
para reforma e ampliação do prédio sede da Secretaria de desenvolvimen-
to Urbano e obras Públicas – Sedop, em Belém, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 09/08/2022 a 08/10/2022
data da assinatura: 28/07/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 834143

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

termo aditivo: 6
data de assinatura: 27/07/2022
Vigência:27/07/2022 a 23/11/2022
Classificação do objeto: outros
Justificativa: Art. 57, I, da  Lei nº8.666/93.
contrato: 009
Exercício: 2017
contratado: diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra lTda.
Endereço: Passagem dalva, 505, Marambaia, cEP 66.615-080, Belém/Pa.
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 834215

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

errata
.

errata da Portaria Nº 192/2022 de 20 de Maio de 2022, PU-
BLicada No doe Nº 34.978 de 23 de Maio de 2022.
oNde se LÊ: aNdrÉ lUiZ corPES da SilVa, matrícula n° 57202046/1;
Leia-se: aNdrÉ lUiZ corPES da SilVa, matrícula n° 57202046/1 e Edi-
loN THiaGo NUNES dE oliVEira, matrícula n° 5924866/2;
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 834147
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 330/2022-seeL, de 27 de JULHo de 2022.
coNcEdEr, 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor SidNEY TriNdadE 
GUIMARÃES, matrícula n° 80845357/2, com objetivo de fiscalizar convênio 
nº 022/329752 – SEEL – projeto curso de formação e qualificação de trei-
nadores de futebol, no município de São João de Pirabas – Pa, no período 
de 04/08/2022 a 08/08/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 834106

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

Portaria N° 588/GePs/setUr de 29 de JULHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/938340; rESolVE: conce-
der ½ (meia) diária a servidora daYaNE BEaTriZ ModESTo fErrEira, 
Mat. 5960393/1, Gerente de Turismo Cultural. OBJ: Acompanhar e fiscali-
zar o evento de verão do faraHZiNHoS. dESTiNo: Mosqueiro/Pa. PErÍo-
do: 28.07.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 834026

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 465/2022-GGP-dPG, de 28 de JULHo de 2022. a 
SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/820605. rESolVE: 
dESiGNar a defensora Pública roBErTa oliVEira MorEira. id. funcio-
nal: 5895965/ 1, para responder pela coordenação da regional do Tocan-
tins, desta defensoria Pública do Estado do Pará, durante o afastamento 
de férias da titular, a defensora Pública PaUla BarroS PErEira dE fa-
riaS oliVEira. id. funcional: 5895961/ 1, no período de 30/06/2022 a 
29/07/2022 – 30 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 834065
Portaria Nº 464/2022-GGP-dPG, de 28 de JULHo de 2022. a 
SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/848859. rESolVE: 
dESiGNar o Servidor Público PEdro VicTor NUNES dE QUEiroZ. id. 
Funcional: 57223908/ 2, para responder pela Chefia de Gabinete, desta 
defensoria Pública do Estado do Pará, durante o afastamento de férias do 
titular, o Servidor Público lUa Baia fErrEira. id. funcional: 5916924/ 
3, nos períodos de 16/08/2022 a 30/08/2022 – 15 dias e 17/10/2022 a 
31/10/2022 – 15 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 834062

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de rescisÃo aNteciPada do coNtrato Nº. 
034/2020/tJPa. // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a em-
presa caNTÃo ViGilÂNcia E SEGUraNÇa lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº. 14.966.650/0003-62. // objeto: rescisão antecipada e amigável do 
contrato nº. 034/2020/TJPa, a contar de 01/08/2022. // fundamento: ar-
tigo 79, inciso ii, da lei nº. 8.666/93. // data da assinatura: 29/07/2022. 
// foro: Belém/Pa. // responsável pela assinatura: andrey diego da Silva 
albuquerque – Secretário de administração do TJPa, em exercício.

Protocolo: 834214

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 006/2022, TiPo: Menor Preço, oBJE-
To: aquisição de equipamentos de refrigeração, tipo air Split, para o prédio 
sede do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará. daTa dE 
aBErTUra da SESSÃo: às 08:00h do dia 12/08/2022 no site: www.lici-
tacoes-e.com.br, acESSo ao EdiTal: sites: www.tcm.pa.gov.br ou www.
licitacoes-e.com.br. Belém, 01 de agosto de 2022. JoNaS SaNToS – Pre-
goeiro.

Protocolo: 833617

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Por Meio de cotaÇÃo eLetrÔNica 
Nº 05/2022- MPc/Pa
ProcESSo Nº 2022/103955
oBJETo: aquisição de Material de Manutenção Predial, para reposição dos 
estoques do almoxarifado, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, para atender às demandas 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará.
daTa E Hora da SESSÃo: Em todas as suas fases a ser realizada no 
dia 03/08/2022 às 08:00 (horário local) na plataforma do site http://web.
banparanet.com.br/cotacao/default.aspx e não logrando êxito, no dia 
08/08/2022, às 08:00h (horário de Brasília) na plataforma do site https://
www.gov.br/compras/pt-br/.
coordENador dE coMPraS: Nazaré do Socorro Gillet das Neves
oBSErVaÇÃo: Edital e anexos disponível nos sites: www.mpc.pa.gov.br/
transparencia/licitações; www.banparanet.com.br/cotacao e www.com-
praspara.pa.gov/mural

Protocolo: 834260

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

Núm. do contrato: 122/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: dispensa de licitação nº 16/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
TiraNT do dirEiTo EdiTorial lTda.
objeto: assinatura do produto Base de dados Tirant latam, da Empresa 
Tirant Empório do direito Editorial ltda para atender às necessidades do 
Ministério Público do Estado do Pará .
data da assinatura: 29/07/2022.
Vigência: 01/08/2022 a 01/08/2023.
Valor global: r$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760;
Elemento de despesa: 3390-39;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 834124
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.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 6º
Núm. do contrato: 145/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e EMPrESa oi S/a, EM rEcU-
PEraÇÃo JUdicial.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de Serviço de Comunicação 
Multimídia, compreendendo conexão iP dedicada à rede internet para o 
Prédio do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa). acréscimo de valor.
data de assinatura: 27/07/2022.
Valor acrescido: r$ 51.272,73 (cinquenta e um mil, duzentos e setenta e 
dois reais e setenta e três centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 3390-40.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. antônio Eduardo Barleta de almeida, Procura-
dor-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 834092
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 10º
Núm. do contrato: 062/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa NoraUTo rENT 
a car lTda.
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de transporte, incluindo veículos e motoristas devidamente 
habilitados, sem o fornecimento de combustível, para atender a demanda 
do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 30 (Trinta) dias, nos termos do art. 57, ii da lei nº 8.666/1993.
data de assinatura: 29/07/2022
Vigência do aditamento: 02/08/2022 a 31/08/2022.
dotação orçamentária: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de despesa: 
3390-39. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 834090

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 003/2022-MP/Pa, empreitada por 
preço global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto o regis-
tro de Preços para a aquisição de armários de aço, teve como resultado 
fracaSSado.
Belém (Pa), 29 de julho de 2022
andréa Mara ciccio
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 834150

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2022-MP/Pa
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE licENÇa Para PrESTaÇÃo do SErViÇo dE 
rENoVaÇÃo, forNEciMENTo dE aTUaliZaÇÃo dE VErSÃo E SUPorTE 
TÉcNico ESPEcialiZado Para licENÇaS PErPÉTUaS dE USo da So-
lUÇÃo dE aNTiVÍrUS ESET ENdPoiNT ProTEcTioN adVaNcEd (ESET 
ENdPoiNT SEcUriTY + filE SEcUriTY) coM GErENciaMENTo cENTra-
liZado (ESET ProTEcT).
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo Gedoc nº 107276/2022 que ense-
jou o Pregão Eletrônico nº. 037/2022-MP/Pa, empreitada por preço global 
por item, no tipo menor preço e, diante do julgamento da Pregoeira, desig-
nado pela PorTaria Nº. 3616/2022-MP/PGJ, de 07/07/2022, homologo o 
resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo, para todos 
os efeitos previstos em lei:
cNPJ 20.022.974/0001-83 - NordEN TEcNoloGia lTda
item 01 .... Valor Global r$282.379,20
Valor Total do certame: r$ 282.379,20
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 29 de Julho de 2022
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 834146
PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2022-MP/Pa
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE BaNdEira NacioNal da rEPÚBlica fEdEra-
TiVa do BraSil, BaNdEira oficial do ESTado do Pará E BaNdEira 
iNSTiTUcioNal do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, coN-
forME coNdiÇÕES, QUaNTidadES E EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS NES-
TE EdiTal E SEUS aNEXoS.
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo nº 138203/2021 que ensejou o 
Pregão Eletrônico nº. 034/2022-MP/Pa, empreitada por preço global, no 
tipo menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro designado pela 

PorTaria Nº. 3592/2022-MP/PGJ, homologo o resultado do certame 
mencionado a favor das empresas abaixo, para todos os efeitos previstos 
em lei: 00.295.234/0001-03- BaNdEiraS oN liNE arTEfaToS TEXTEiS 
lTda– ToTal r$24.275,00:
item 01 – Valor Total: r$ 7.772,00
item 02 – Valor Total: r$ 7.622,00
item 03 – Valor Total: r$ 8.881,00
Valor Total do certame: r$ 24.275,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 29 de JUlHo de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 834144

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4046/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a THaYSE oliVEira PaNToJa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1833, lotada no departamento de 
obras e Manutenção, a importância de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 18/7 até 
16/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 3.000,00
3390-39 - o.S. Terceiros – P. Jurídica - r$ 2.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 27 de julho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4083/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a flaVia rEGiNa TEiXEira cardoSo, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1115, lotada na Promotoria 
de Justiça de itaituba, a importância de r$ 1.760,00 (hum mil, setecentos 
e sessenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, perío-
do de aplicação 26/7 até 27/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.760,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 29 de julho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 834095

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0554/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-ad-
MiNiSTraTiVa, 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:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de dias PerÍodo

135157/2022 BrUNo MorEira SoUZa 2021/2022 30 07/11 a 06/12/2022

134943/2022 EliZEU dE PaUla GUiMaraES JUNior 2021/2022 19 28/07 a 15/08/2022

135118/2022 PaUlo aNdrE SEaWriGHT coElHo 2021/2022 30 01 a 30/08/2022

135311/2022 roSiMara liMa dE SoUSa loPES 2021/2022 30 01 a 30/08/2022

135336/2022 SoraYa PaiXao dE carValHo 2021/2022 30 01 a 30/08/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 26 de julho de 2022.
SErGio TiBUrcio doS SaNToS SilVa
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
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Portaria Nº 0555/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-ad-
MiNiSTraTiVa, 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:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar de dias
restaNtes

134869/2022 alEXaNdrE da SilVEira SaMPaio 
NETo 2021/2022 18/07 a 16/08/2022 22/07/2022 26

134882/2022 alEXaNdrE MoTa rodriGUES 2021/2022 04/07 a 02/08/2022 22/07/2022 12

135317/2022 alicE do Socorro do NaSciMENTo 
BaHia 2021/2022 11/07 a 09/08/2022 26/07/2022 15

135340/2022 aliNE rodriGUES da SilVa 2021/2022 01 a 30/08/2022 01/08/2022 30

135279/2022 aliNNE NaSSar PalMEira oliVEira 2020/2021 18 a 31/07/2022 25/07/2022 07

135096/2022 aNdrEa Mara ciccio 2021/2022 01 a 30/08/2022 01/08/2022 30

135105/2022 aNdrEia criSTiNa riBEiro dE Sa 2020/2021 04/07 a 02/08/2022 25/07/2022 09

135257/2022 daNiEllE corrEa dE oliVEira 2021/2022 01 a 30/08/2022 01/08/2022 30

134942/2022 diNa rodriGUES dE MaToS da 
SilVa 2021/2022 04/07 a 02/08/2022 15/07/2022 19

134753/2022 EliaNE aSSiS dE alBUQUErQUE 
rUSSillo 2020/2021 11 a 29/07/2022 21/07/2022 09

134684/2022 fraNciSco JoSE rio BarBoSa 2021/2022 01 a 30/07/2022 20/07/2022 11

134902/2022 GiSEllE NoroNHa dE PiNHo 2018/2019 07/07 a 05/08/2022 22/07/2022 15

134679/2022 JoSE criSTiaNo dE oliVEira 2020/2021 27/06 a 26/07/2022 20/07/2022 07

134186/2022 JoZiMo aZEVEdo BoTElHo 2021/2022 04/07 a 02/08/2022 18/07/2022 16

134999/2022 lorENa THaiS NoGUEira PorTEla 2021/2022 01 a 30/08/2022 01/08/2022 30

135029/2022 lUaNa da SilVa E SilVa 2020/2021 05/07 a 03/08/2022 22/07/2022 13

135087/2022 lUciaNa Maria MalcHEr MEira 
NEVES 2021/2022 11/07 a 09/08/2022 25/07/2022 16

135089/2022 MarcoS PaUlo NaSciMENTo SilVa 2021/2022 01 a 30/08/2022 01/08/2022 30

135076/2022 Maria SildEir da coNcEicao 2021/2022 04/07 a 02/08/2022 25/07/2022 09

135052/2022 MarloN claYToN fErrEira loPES 2021/2022 18/07 a 16/08/2022 25/07/2022 23

134894/2022 MarTa dE SoUSa doS rEiS 2021/2022 11/07 a 09/08/2022 22/07/2022 19

135108/2022 PEdro HENrYQUE PaES loUrEiro 
dE BraGaNca 2021/2022 11 a 29/07/2022 25/07/2022 05

135060/2022 roSE aNNE caMPElo do NaSci-
MENTo 2021/2022 04/07 a 02/08/2022 25/07/2022 09

135383/2022 SErGio HailToN da SilVa dUarTE 2021/2022 01 a 30/08/2022 01/08/2022 30

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 26 de julho de 2022.
SErGio TiBUrcio doS SaNToS SilVa
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0556/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-ad-
MiNiSTraTiVa, 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:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo aNterior NoVo PerÍodo

135059/2022 GErMaNo MoraES dE carValHo 2021/2022 01 a 30/08/2022 08/08 a 06/09/2022

135396/2022 MaiSa GaBY MUTraN rUSSo BENdElaK 2021/2022 05/09 a 04/10/2022 19/09 a 18/10/2022

135478/2022 rafaEl dE MoUra SoUZa 2021/2022 07/11 a 06/12/2022 17/10 a 15/11/2022

135223/2022 THaliTa MarroN doNZa 2021/2022 05/07 a 03/08/2022 26/07 a 24/08/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 27 de julho de 2022.
SErGio TiBUrcio doS SaNToS SilVa
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 834022

Portaria Nº 0560/2022-MP/sUB-ta
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, EM EXErcÍcio, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas pela PorTaria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no 
d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 684/2019-MP/cao/Sa, de 
13/9/2019, protocolizado no “SiP” sob o nº 41966/2019, em 17/9/2019, 
a partir do qual foi instaurado o Processo administrativo disciplinar nº 03, 
por meio da PorTaria Nº 95/2020-MP/SGJ-Ta, de 6/3/2020, publicada no 
d.o.E. de 9/3/2020;
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela Subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, às fls. 197-199,
r E S o l V E:
aPlicar ao servidor l. T. c. N., registrado sob a Matricula nº 999.1993, 
ocupante do cargo de Técnico - contador, a penalidade de SUSPENSÃo, 
por 5 (cinco) dias, por infrigência ao disposto no art. 177, incisos i e Vi, da 
lei Estadual nº 5.810/1994, de 24/1/1994, apurada nos autos do Processo 
administrativo disciplinar instaurado por meio da PorTaria Nº 95/2020-
MP/SGJ-Ta, de 6/3/2020, publicada no d.o.E. de 9/3/2020, a ser converti-
da em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de remunera-
ção, nos termos do art. 189, § 3º, de referido diploma legal.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 28 de julho de 2022.
SErGio TiBUrcio doS SaNToS SilVa
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0561/2022-MP/sUB-ta
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, EM EXErcÍcio, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no 
d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela Subprocuradoria-
Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 2, datada de 
19/7/2022, protocolizada no “SiP” sob o nº 10974/2022, em 25/7/2022, 
autuada sob o Processo nº 14/2022-SGJ-Ta;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
i - iNSTaUrar Sindicância administrativa investigativa, objetivando o es-
clarecimento dos fatos e a identificação de eventual autoria.
ii - dESiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo disci-
plinar e Sindicância, constituída por meio da PorTaria Nº 0812/2022-MP/
PGJ, de 3/3/2022, publicada no d.o.E. de 7/3/2022, composta pelos ser-
vidores estáveis carloS ViNÍciUS rEiS doS SaNToS (Presidente), JoEl 
carloS dE oliVEira aSSUNÇÃo e rodriGo roSa dE SoUZa (Mem-
bros), para atuarem no procedimento.
iii – fiXar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 28 de julho de 2022.
SErGio TiBUrcio doS SaNToS SilVa
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0562/2022-MP/sUB-ta
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, EM EXErcÍcio, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no 
d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela Subprocuradoria-
Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 2, datada de 
19/7/2022, protocolizada no “SiP” sob o nº10975/2022, em 25/7/2022, 
autuada sob o Processo nº 15/2022-SGJ-Ta;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
i - iNSTaUrar Sindicância administrativa investigativa, objetivando o es-
clarecimento dos fatos e a identificação de eventual autoria.
ii - dESiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo disci-
plinar e Sindicância, constituída por meio da PorTaria Nº 0812/2022-MP/
PGJ, de 3/3/2022, publicada no d.o.E. de 7/3/2022, composta pelos ser-
vidores estáveis carloS ViNÍciUS rEiS doS SaNToS (Presidente), JoEl 
carloS dE oliVEira aSSUNÇÃo e rodriGo roSa dE SoUZa (Mem-
bros), para atuarem no procedimento.
iii – fiXar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 28 de julho de 2022.
SErGio TiBUrcio doS SaNToS SilVa
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 834191
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MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aVisos de LicitaÇao 

toMada de PreÇo Nº 005/2022 - PMcP 
tipo Menor preço global; aberturada habilitação e Proposta: dia 
17/08/2022 às 10:00h. objeto: contratação de empresa especializada 
para a revitalização do canteiro central da avenida João Moura da costa 
no município de capitão Poço no Município de capitão Poço, com o for-
necimento de mão-de-obra e materiais, conforme condições e exigências 
impostas no Edital e seus anexos e em conformidade com o projeto, espe-
cificações técnicas, memoriais e demais documentos.A realizar-se na sala 
da cPl-PMcP. o edital encontra-se disponível G-oBraS- TcM-Pa, sala da 
cPl-PMcP, localizada na avenida Moura carvalho, 1255, Tatajuba, capitão 
Poço/Pa.

toMada de PreÇo Nº 006/2022 - PMcP 
tipo Menor preço global; aberturada habilitação e Proposta: dia 
18/08/2022 às 10:00h. objeto: contratação de empresa especializada 
recuperação de 23,100km de Estrada Vicinal sendo 18,00KM coM início 
NaPa 253 E Término Na Vila do Pirí (início)s 01º44’45,42”, (termino) W 
47º 30’ 12,56’’ E 5,100 km com início Na Pa 124 E Término na Vila Nova 
colônia (inicio) S 01º 42’ 11,52’’ (termino) W 47º 06’ 18,79’’ no Município 
de capitão Poço/Pa, referente ao convênio 182/2022 - SETraN, com o 
fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme condições e exigên-
cias impostas no Edital e seus anexos e em conformidade com o projeto, 
especificações técnicas, memoriais e demais documentos.A realizar-se na 
sala da cPl-PMcP. o edital encontra-se disponível G-oBraS- TcM-Pa,sala 
da cPl-PMcP, localizada na avenida Moura carvalho, 1255, Tatajuba, ca-
pitão Poço/Pa.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022- PMcP - Pe - srP 
registro de preço que visa aquisição de Materiais de informática, Su-
primentos e Serviços de Manutenção para uso da administração Geral 
Municipal, conforme especificações e condições constantes do edital e 
seus anexos, conforme especificações contidas no Anexo I do Termo de 
referência e as exigências estabelecidas neste Edital e demais anexos. 
abertura: 16/08/2022 às 14:30H. retirada do Edital: Na Sala da comis-
são Permanente de licitação, situado na av. Mura carvalho s/n - centro 
- cEP: 68.650 -000 capitão Poço-Estado do Pará, no horário das 7:30hs 
ás 13:30hs, poderá ser retirado no site Portal de compras Púbicas https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url comple-
mentares poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br.

Protocolo: 834217

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 2º termo aditivo de realinhamento de preços aos contratos nº 
20220010, 20220011 e 20220013. fica alterado o valor unitário do item: 
gasolina comum de r$ 8,57 para r$ 6,82; 1º termo aditivo de realinha-
mento de preços aos contratos nº 20220233 e 20220251. fica alterado 
o valor unitário do item: gasolina comum de r$ 7,75 para r$ 6,82; os 
contratos supracitados são oriundos do pregão eletrônico PE Nº 19/2021-
PMGP. Francisco david Leite rocha. Prefeito Municipal.

Protocolo: 834218

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
resULtado de JULGaMeNto

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 006/2022-cP
o Municipio de itaituba - Prefeitura Municipal por meio da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento da pro-
posta de preços, referente à concorrência Pública nº 006/2022-cP, do tipo 
Menor Preço Global; objeto: contratação de empresa especializada para 

recuperação e complementação de 62,26 Km da estrada de Barreiras, no 
Município de itaituba/Pa. Empresa vencedora: W. r. P. MarQUES EirEli,  
valor total de r$ 7.204.384,62. Em cumprimento aos princípios do contra-
ditório e da ampla defesa, conforme os termos do art. 109, inciso i e alínea 
“b” da lei federal nº 8.666/93 e alterações vigentes, abre-se o prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados a partir da publicação. itaituba-Pa, 27 de julho 
de 2022. cleane da silva santos, Presidente da comissão.

Protocolo: 834219

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
oriGeM: Nº Processo: Pe 9/2022-027 PMi 

objeto: aQUisiÇÃo de caMiNHÃo caÇaMBa Para o MUNiciPio de 
itUPiraNGa, conforme especificações e condições do Edital e seus ane-
xos. Horário de funcionamento do departamento de licitações para dúvi-
das, Protocolos, impugnações e/ou Questionamentos: de Segunda à Sex-
ta-feira das 08h00 às 12h00 (período vespertino dedicado ao expediente 
interno). Endereço: avenida 14 de Julho, nº 12 - centro - cEP: 68.580-000 
ou dpt.licitapmi@gmail.com. Sessão Pública em: 12 de agosto de 2022 
às 08h30 no site: www.portaldecompraspublicas.com.br . o inteiro teor 
deste Edital e de seus anexos estão disponíveis para download no Portal 
do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa (Mural 
de licitações, aba: Municípios, aba: itupiranga) e no site da Prefeitura 
Municipal no seguinte endereço eletrônico: www.itupiranga.pa.gov.br. iTU-
PiraNGa - Pa, 28 de julho de 2022. Bruno Pereira santos Pregoeiro. 
Portaria nº 259 - GP.

Protocolo: 834220

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de itupiranga, através da secretaria Munici-
pal de educação, por intermédio da comissão Permanente de licitação, 
designados pela Portaria nº 259/2022-GP, TorNa PÚBlico, para conhe-
cimento dos interessados que realizará a licitação Pública na Modalida-
de ToMada dE PrEÇoS, tipo: MENor PrEÇo - critério de julgamento: 
MENor Valor GloBal, forMa dE EXEcUÇÃo iNdirETa, Por MEio dE 
EMPrEiTada GloBal, cujo objeto é: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE EN-
GENHaria Para coNclUSÃo da crEcHE PadrÃo TiPo “B” do diSTriTo 
crUZEiro do SUl, localiZado Na ZoNa rUral dE iTUPiraNGa - Pa, 
aTENdENdo ao TErMo dE coMProMiSSo Pac. abertura: 16/08/2022 às 
08h00. o Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.itupiran-
ga.pa.gov.br, no Portal do GEoBraS - TcM/Pa - cidadão - licitação - itupi-
ranga - Prefeitura Municipal de itupiranga, bem como serão disponibiliza-
dos para cópia em cd-roM ou Pendrive (fornecidos pelo interessado), por 
meio de pessoa autorizada pela empresa licitante interessada, de segunda 
a sexta-feira das 08h às 12h, na Sala da comissão de licitação, localizada 
no endereço: avenida 14 de Julho, nº 12 - centro, itupiranga - Pa, ou ain-
da mediante requerimento da licitante, através do e-mail: dpt.licitapmi@
gmail.com. itupiranga, 28 de Julho de 2022. thiago Gonçalves da Mota 
- Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 834221

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicaS
extrato de termo aditivo - 2º termo aditivo de prazo, acrescentar pra-
zo de 02 (dois) meses a partir da data de 06/08/2022- Prorrogação da 
ordem de Serviços - de 02 (dois) meses - 12/07/2022 até 12/09/2022- 
contrato administrativo Nº 296/2021-SEVoP/PMM, referente ao Processo 
licitatório Nº 1.653/2021/cEl/SEVoP, ToMada dE PrEÇoS Nº 005/2021-
cEl/SEVoP/PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
Para coNSTrUÇÃo dE GalPÃo dESTiNado ao alMoXarifado da 
SEaGri - SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, localiZada Na 
aGrÓPoliS do iNcra, Bairro aMaPá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, Em-
presa: MaBENGE ProJEToS E coNSUlToria, cNPJ Nº 30.129.785/0001-
68. assinatura: 28/07/2022, Marabá/Pa. Vigência: de 06/08/2022 até 
06/10/2022. Secretaria de Viação e obras Públicas. FÁBio cardoso 
Moreira - secretário.

Protocolo: 834222

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato do coNtrato Nº 058/2022-ssaM

extrato do contrato Nº 058/2022-ssaM. Processo administrativo 
Nº 11.540/2022- PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 040/2022-cEl/SE-
VoP/PMM, ata de registro de Preços Nº 068/2022-cEl/SSaM/PMM. refe-
rente à rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MoToci-
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clETaS, dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE 
SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ- SSAM, firmado entre o SERVIÇO 
dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM e a empresa r. MoToS 
liMiTada, cNPJ sob o Nº 01.219.219/0001-49, Valor Global: r$69.000,00 
(sessenta e nove mil reais). Período de Vigência: o presente contrato terá 
sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos or-
çamentários. dotação orçamentária: 15.452.0020.2.126 operacionaliza-
ção dos Serviços Urbanos. Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 - Material 
Permanente. Marabá Pa, 05 de julho de 2022. Múcio eder andalécio 
- diretor Presidente.

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato do coNtrato Nº 059/2022-ssaM

extrato do contrato Nº 059/2022-ssaM. Processo administrati-
vo Nº 11.541/2022-PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 039/2022-cEl/
PMM, ata de registro de Preços Nº 062/2022-cEl/SSaM/PMM. referente 
à rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para for-
NEciMENTo dE MaTErial dE BaSE E EScÓria dE alTo forNo, Para 
aTENdEr aS cEcESSidadES da UNidadE GESTora - SErViÇo dE SaNE-
aMENTo aMBiENTal dE MaraBá (SSaM) E aS UNidadES ParTiciPaNTES 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLCIAS (SEVOP), firma-
do entre o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM e a 
empresa coMErcio MaraBá lTda - ME, cNPJ sob o Nº 01.241.290/0001-
28, Valor Global: r$448.750,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil sete-
centos e cinquenta reais). Período de Vigência: o presente contrato terá 
sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos or-
çamentários. dotação orçamentária: 15.452.0020.2.126 operacionaliza-
ção dos Serviços Urbanos. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material 
de consumo. Marabá Pa, 05 de julho de 2022. Múcio eder andalécio 
- diretor Presidente.

Protocolo: 834223

coNtrato adMiNistratiVo Nº 429/2022-FMs 
Processo administrativo nº 17.897/2022-PMM autuado na modalidade, 
disPeNsa de LicitaÇÃo sob N° 023/2022/ceL/seVoP/PMM. objeto do 
contrato: fiNS NÃo rESidENciaiS, À diSPoSiÇÃo da SEcrETaria MU-
NiciPal dE SaÚdE, oNdE fUNcioNará o SETor dE PaTriMoNio da SE-
crETaria MUNiciPal dE SaÚdE. Empresa: roMa SErViÇoS MÉdicoS E 
locaÇÃo lTda, cNPJ nº 09.044.908/0001-71. Valor r$ 48.000,00(Qua-
renta e oito mil reais). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manu-
tenção Secretaria Municipal de Saúde, Elemento de despesas 3.3.90.39.00 
- outros Serviços de Pessoa jurídica. daTa da aSSiNaTUra 29 de julho 
de 2022. LUciaNo LoPes dias - secretário Municipal de saúde de 
Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 383/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 3.370/2022-PMM, autuado na moda-
lidade PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022-cPL/PMM. objeto do 
contrato: constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição 
de materiais para laboratório para atender o fundo Municipal de Saúde 
e demais Unidades Vinculadas.  Empresa: cHaYl MEd coMÉrcio E rE-
PrESENTaÇÃo EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o Nª 29.677.939/0001-
77., Valor: r$ 4.057,25 (QUaTro Mil, ciNQUENTa, SETE rEaiS E ViNTE, 
ciNco cENTaVoS). dotação orçamentaria: as despesas com o pagamento 
do objeto serão pagas com recursos financeiros da Secretaria Municipal de 
Saúde, oriundos do Erário Municipal e/ou federal, com uso das dotações: 10 
302 0012 2.055. ElEMENTo dE dESPESa: 3.3.90.30.00 Material de consu-
mo. daTa da aSSiNaTUra 28 de julho de 2022. LUciaNo LoPes dias 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 834224

eXtrato do coNtrato Nº 050/2022/ceL/FccM 
Processo Nº 18460/2021-PMM, PP - srP n° 009/2021/ceL/FccM 
- objeto: registro de preço para eventual contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços de reprografia e encadernação de documentos e 
confecção de crachás, destinados a atender a fccM e suas extensões Ven-
cedora: r E rocHa coMErcio E SErViÇoS lTda, cNPJ 07.984.683/0001-
08, totalizando o valor de r$ 9.300,00 (nove mil e trezentos) a serem 
pagos com recursos próprios da fccM. assinado 28/07/2022. Vanda ré-
gia américo Gomes- Presidente da Fundação casa da cultura de 
Marabá.

Protocolo: 834225

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 383/2022/seVoP 

Processo administrativo nº 10.234/2022-ceL/seVoP/PMM, autu-
ado na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 035/2022-cEl/PMM, 
que gerou a ata de registro de Preços Nº 065/2022-cEl/SEVoP/PMM, 
objeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para MáQUiNaS PESadaS E EQUiPaMEN-
ToS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SEVoP, Empresa: KaTia c coSTa rocHa 
EirEli cNPJ: 11.891.095/0001-05; Valor r$ 55.626,47 (cinquenta e cinco 
mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e sete  centavos), assinatura 
27/07/2022, Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário 
de obras.

Protocolo: 834226

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 405/2022/seMad 

Processo administrativo nº 11.049/2022-cEl/SEVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 038/2022-cEl/PMM, que ge-
rou a ata de registro de Preços Nº 071/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto 
aquisição de Peças para Maquinários agrícolas e Mangueiras e conexões 
para atender a Secretaria Municipal de agricultura; Empresa KaTia c coS-
Ta rocHa EirEli cNPJ: 11.891.095/0001-05; Valor r$ 122.386,03 (cento 
e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e três centavos), as-
sinatura 27/07/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, 
secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 402/2022/seMad 
Processo administrativo nº 11.049/2022-ceL/seVoP/PMM, autua-
do na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 038/2022-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 071/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto 
aquisição de Peças para Maquinários agrícolas e Mangueiras e conexões 
para atender a Secretaria Municipal de agricultura; Empresa E l rocHa 
coMErcio aTacadiSTa dE MaQUiNaS E SErViÇoS dE locaÇÕES EirEli 
cNPJ: 38.661.568/0001-26; Valor r$ 251.489,22 (duzentos e cinquenta 
e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), 
assinatura 27/07/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, 
secretário de administração.

Protocolo: 834227

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇo Nº 350-2022/cPL, Beneficiário -  ELE-
TroforTE coMÉrcio E iNcorPoraÇÕES EirEli inscrita no cNPJ sob 
nº 09.271.706/0001-62, vencedora do lote: 01 perfazendo o valor total 
de r$ 192.999,90 (cento e noventa e dois mil, novecentos e noventa e 
nove reis e noventa centavos ), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 351-
2022/CPL, Beneficiário - IBIZA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVI-
ÇoS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 18.559.714/0002-80, vencedora do 
lote: 02 perfazendo o valor total de r$ 63.994,10 (Sessenta e três mil, 
novecentos e noventa e quatro reais e dez centavos), Vigência da ata: 
12 meses a partir da assinatura. oriunda do PrEGÃo PrESENcial (SrP) 
nº 067-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 14.433/2022-PMM. objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal - aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E 
EQUiPaMENToS Para aTENdEr o ProJETo dE PaSTEJo roTacioNado 
da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra. Marabá 28/07/2022 - 
Jose Nilton de Medeiros - secretaria Municipal de administração 
- seMad - Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 834228

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARAPANIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraPaNiM/Pa
eXtrato do 1º terMo aditiVo coNtratUaL acrÉsciMo de 

QUaNtidade ao coNtrato de Nº 20220069
Partes: Prefeitura Municipal de Marapanim/Pa e Mar e onda comércio 
de Combustíveis e Lubrificantes Ltda, CNPJ Nº 16.895.032/0001-32. Obje-
to: registro de Preço para Eventual aquisição de combustível e derivados 
de Petróleo. o presente Termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 
Quantitativo de 25% (Vinte e cinco por cento) a quantidade do contrato nº
20220069, firmado entre as Partes, com a Empresa acima mencionada. o 
Valor deste Termo aditivo relativo ao acréscimo de quantidade do contrato 
Nº 20220069 e de r$ 96.270,00, com a Empresa acima mencionada, assi-
naturas do acréscimo contratual em:11/07/2022.

cleiton anderson Ferreira dias
Prefeito Municipal

Protocolo: 834229

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022-seMed 
objeto: contratações de Empresa Especializada Para Prestação de Serviço 
de Transporte Escolar Para atender a demanda complementar da rede 
Municipal e Estadual do Município de Mojuí dos campos, considerando o 
retorno das atividades Escolares. Edital: 01/08/2022 no endereço ele-
trônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.mojuidoscampos.
pa.gov.br. início de entrega das propostas: 01/08/2022 a partir das 8h 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 
11/08/2022 às 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Brian Lima dos santos - Pregoeiro

Protocolo: 834230
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 17/2022 2ª cHaMada
a Prefeitura Municipal de Muaná, por intermédio da comissão Perma-
nente de licitação, torna público que realizará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SrP 17/2022 2ª cHaMada, objeto: rEGiSTro dE PrE-
Ço Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE TraTor aGrÍcola E roÇadEira 
aGrÍcola: 12/08/2022 às 10:00h, horário de Brasília. Edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: cplmua-
napmm@gmail.com. 
iraceMa do socorro de soUZa NoGUeira-Pregoeira

Protocolo: 834231

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 22/2022-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Para forneci-
mento de Mudas de árvores, Palmeiras, adubos e Mão de obra Especia-
lizada, para atender ao Projeto arboriza Novo Progresso, da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente do Município de Novo Progresso/Pa. Tipo: Me-
nor preço por item. data da abertura: 12/08/2022 ás 08h00min. local: o 
pregão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNc - 
Bolsa Nacional de compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus 
anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. scheila 
Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 834233

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n°  9/2022-00046 

objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de transporte de dados por meio de fibra óptica (Lan To Lan), objetivando 
interconexão de polos das Secretaria Municipais com a rede Metropolitana 
de dados. data de abertura: 16/08/2022 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: 01/08/2022. 
Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 834234

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de terMo aditiVo 

espécie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 2021.048.00-PE/SEMSa-SrP. 
contratante: Prefeitura Municipal de rurópolis através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. contratado: a T Pacheco comercio de Produtos farma-
ceuticos Eireli cNPJ: 10.383.391/0001-24. objeto: contratação de Em-
presa Especializada Para fornecer Medicamentos de farmácia Básica Para 
uso da População do Município de rurópolis/Pará. alteração: acréscimo de 
quantidade nos termos permitidos pela do contrato original, nos artigos 
65 da lei 8.666/93 assim com o valor contratual sofrera alteração a parti 
da assinatura, o valor do contrato que era de r$294.737,00 (duzentos e 
noventa e quatro mil setecentos e trinta e sete reais), com acréscimo de 
quantidade acima, sofrerá aumento de r$ 73.407,55 (setenta e três mil 
quatrocentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), passa a ser de 
r$ 368.144,55(trezentos e sessenta e oito mil cento e quarenta e qua-
tro reais e cinquenta e cinco centavos), o que corresponde ao aumento 
de 25% do valor contratual dentro do limite legal. dotação orçamentária: 
Unidade orçamentária: 1010 - fundo Municipal de Saúde. Projeto ativida-
de: 10.122.0005.2.064 - Ações de Enfrentamento ao COVID19 Classifi-

cação econômica: 3.3.90.30.00 - Material de consumo fonte: 16020000. 
Projeto atividade: 10.301.0004.2.066 - Manutenção do fundo Municipal 
de Saúde FMS Classificação econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Con-
sumo fonte: 15001002. Projeto atividade: 10.301.0004.2.068 - Manu-
tenção das UBS/Saúde da Família Classificação econômica: 3.3.90.30.00 
- Material de consumo fonte: 16000000. fonte: 16210000Projeto ati-
vidade: 10.302.0004.2.074 - Manutenção do Hospital Municipal/Progra-
ma MAC Classificação econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
fonte: 15001002 fonte: 16000000fonte: 16210000. Projeto atividade: 
10.302.0004.2.079 - Manutenção do Programa Farmácia Básica Classifica-
ção econômica: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. dist. Gratuita fonte: 
16000000. fonte: 16210000.

Protocolo: 834235

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

.

PeGrÃo eLetrÔNico Nº 0013/2022
assunto: Pregão eletrônico nº 0013/2022, do tipo menor preço por 
item, para atender coNVÊNio Nº 107/2022 - SETraN-Município, que tem 
como objeto a aquisição de Máquinas e Equipamentos para serviços de Ter-
raplenagem, revestimento Primário e Pavimentação. Modo dE diSPUTa: 
aBErTo. daTa, local E Hora da aBErTUra: 10/08/2022, iNTErNET: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, as 10:00hs. rETirada do EdiTal:  
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitacoes.convenios.smbpa@gmail.
com, www.santamariadasbarreiras.pa.gov.br ou sala da cPl.

Santa Maria das Barreiras-Pa, 18 de julho de 2022.
Jucivaldo Barbosa da silva-Pregoeiro

Protocolo: 834236

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 012/2022-seMaP 
objeto: registro de preço para locação de máquinas pesadas para servi-
ços de terraplanagem em recuperação de estradas vicinais nas regiões de 
lago Grande - arapixuna, Br 163 - Eixo forte e Pa 257 - ituquí, no municí-
pio de Santarém - convênio 154/2022-SETraN. Edital: 01/08/2022 no en-
dereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santa-
rem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 01/08/2022 no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 11/08/2022 às 
9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Waldenice Núbia 
de oliveira Lopes - Pregoeira Municipal.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
eXtrato de terMo aditiVo 

espécie: 8º Termo aditivo ao contrato nº 009/2021-SEMaP. Partes: Se-
cretaria Municipal de agricultura e Pesca e Posto floresta ltda - EPP. ob-
jeto: decréscimo no item 02 e acréscimo nos itens 01 e 03 de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato nº 009/2021-SE-
MaP, com fundamento no art. 65, §1º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e alterações posteriores. data da assinatura: 28/07/2022.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 029/2022-seMaP

o Secretário Municipal de agricultura e Pesca, Sr. Bruno da Silva costa, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a 
Secretaria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para 
construção, drenagem, canaletas, dissipadores, Pavimentação em con-
creto Simples, calçada e Grama e recuperação do cais em Escadaria, 
na Vila Socorro, no município de Santarém, neste estado - convênio nº 
179/2022-SEdoP. Eduardo Souza de araujo - Matrícula nº 52607.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor:
lucas Bentes Sousa - Matrícula nº 89288.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução. 
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretá-
rio Municipal de agricultura e Pesca, aos vinte e oito dias de julho de dois 
mil e vinte e dois. Bruno da silva costa - secretário Municipal de 
agricultura e Pesca/decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.
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Portaria Nº 030/2022-seMaP
o Secretário Municipal de agricultura e Pesca, Sr. Bruno da Silva costa, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a 
Secretaria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para 
revitalização da Praça do Santíssimo, no município de Santarém, neste 
estado - convênio nº 175/2022-SEdoP. Eduardo Souza de araujo - Matrí-
cula nº 52607.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Lucas Bentes 
Sousa - Matrícula nº 89288.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplican-
do-se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em exe-
cução. dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do 
Secretário Municipal de agricultura e Pesca, aos vinte e nove dias de julho 
de dois mil e vinte e dois. Bruno da Silva costa - Secretário Municipal de 
agricultura e Pesca/decreto nº 008/2021 - GaP/PMS

Portaria Nº 031/2022-seMaP
o Secretário Municipal de agricultura e Pesca, Sr. Bruno da Silva costa, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legis-
lação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a Secreta-
ria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para construção 
da Praça do cipoal, no município de Santarém, neste estado - convênio nº 
229/2022-SEdoP. Eduardo Souza de araujo - Matrícula nº 52607.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Lucas Bentes 
Sousa - Matrícula nº 89288.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução. 
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secre-
tário Municipal de agricultura e Pesca, aos vinte e nove dias de julho de 
dois mil e vinte e dois. Bruno da silva costa - secretário Municipal de 
agricultura e Pesca/decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 834238

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL
eXtrato de coNtrato

extrato de contrato 20220165 Pregão Eletrônico nº 9/2022-21/SaUdE, 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo 
dE 02(dUaS) aMBUlÂNciaS SiMPlES rEMoÇÃo TiPo a, Para aTEN-
dEr a dEMaNda da SEcrETaria dE SaÚdE, coNforME coNVÊNio Nº 
34/2022, ProcESSo Nº 2022/169700, firMado ENTrE a SEcrETaria 
dE ESTado dE SaUdE PUBlica-SESPa E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa. contratante: fundo Municipal de Sau-
de cNPJ nº 11.562.704.0001/74, contratada: coNcEiTo VÉicUloS ES-
PEciaiS - lTda cNPJ nº 14.270.164/0001-43, valor total r$ 279.980,00 
(duzentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta reais), vigência 
26/07/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 834239

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
eXtratos de terMo aditiVo

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 001/2022/FMe, 
coNTraTo Nº 001/2022/fMMa, coNTraTo Nº 001/2022/fUNdEB, coN-
TraTo Nº 001/2022/PMTa, coNTraTo Nº 001/2022/SMaS E coNTraTo Nº 
002/2022/SMS. oBJETo do adiTiVo: alTEraÇÃo da cláUSUla SEGUNda 
- do PrEÇo, doS coNTraToS rEfErENTE ao forNEciMENTo dE coMBUS-
TÍVEiS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
TErra alTa E SUaS SEcrETariaS, ViSaNdo o rEEQUilÍBrio EcoNÔMico 
fiNaNcEiro. ParTES: PrEfEiTUra dE TErra alTa E SEcrETariaS E SUPEr 
PoSTo ESTrEla. Valor: dE r$ 7,40 Para r$ 6,89, Por liTro dE GaSo-
liNa coMUM. dE r$ 7,02 Para r$ 8,03, Por liTro dE ÓlEo diESEl S10. 
daTa da aSSiNaTUra: 11/07/2022.
2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 0038/2022/seMad. oBJETo do 
adiTiVo: alTEraÇÃo da cláUSUla SEGUNda - do Valor, do coNTra-

To rEfErENTE ao forNEciMENTo dE ÓlEo diESEl S10 Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES do MUNiciPio dE TErra alTa, ViSaNdo o rEEQUi-
lÍBrio EcoNÔMico fiNaNcEiro. ParTES: PrEfEiTUra dE TErra alTa 
SUPEr PoSTo PalMEira lTda. Valor: dE r$ 7,06 Para r$ 8,03, Por 
liTro dE ÓlEo diESEl S10. daTa da aSSiNaTUra: 12/07/2022.
eLiNaLdo Matos da siLVa - PreFeito

Protocolo: 834240

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20220622; oriGEM: ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2022-
0606001; coNTraTaNTE: fUN.dE MaN.E dES.da Ed. BáS.E Valor.MaG.
fUNdo dE d; coNTraTada(o): coNSTrUTora riBEiro E GoNÇalVES 
lTda, inscrita no cNPJ(Mf) cNPJ 18.678.719/0001-41; oBJETo: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHa-
ria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE rEforMa E aMPliaÇÃo da crEi 
crEcHE MUNiciPal TiPo B JUracY da SilVa TaVarES, localiZada Na 
TraV. PriMEiro dE SETEMBro, SEdE do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU / Pa; 
Valor ToTal: r$ 1.125.653,76 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, 
seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos); ViGÊNcia: 
06 de Julho de 2022 a 06 de Julho de 2023. LUcieNe PaNcieri doNa-
dia NarUse - secretária Municipal de educação.
coNtrato Nº: 20220623; oriGEM: ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2022-
0606001; coNTraTaNTE: fUN.dE MaN.E dES.da Ed. BáS.E Valor.MaG.
fUNdo dE d; coNTraTada(o): a da crUZ PEiXoTo ENGENHaria lTda, 
inscrita no cNPJ(Mf) cNPJ 25.046.858/0001-18; oBJETo: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para EXE-
cUÇÃo daS oBraS dE rEforMa E adEQUaÇÃo da E.M.E.i.f. PaUliNo 
foNTENElES, localiZada Na aV. BENiGNo GÓES filHo, SEdE do MU-
NicÍPio dE ToMÉ-aÇU; Valor ToTal: r$ 669.864,27 (seiscentos e ses-
senta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete cen-
tavos); ViGÊNcia: 06 de Julho de 2022 a 06 de Julho de 2023. LUcieNe 
PaNcieri doNadia NarUse - secretária Municipal de educação.
coNtrato Nº: 20220624; oriGEM: ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2022-
0606001; coNTraTaNTE: fUN.dE MaN.E dES.da Ed. BáS.E Valor.MaG.
fUNdo dE d; coNTraTada(o): localiZEEr SErViÇoS dE raSTrEaMEN-
To dE VEÍcUloS EirEli, inscrita no cNPJ(Mf) cNPJ 35.119.757/0001-83; 
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE 
ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE rEforMa E adEQUaÇÃo 
da crEi crEcHE MUNiciPal TiPo B criaNÇa fEliZ, localiZada Na aV. 
SaBUroSHiBa, MacroZoNa do NÚclEo UrBaNo dE QUaTro BocaS, 
ToMÉ-aÇU / Pa. Valor ToTal: r$ 739.979,04 (setecentos e trinta e nove 
mil, novecentos e setenta e nove reais e quatro centavos); ViGÊNcia: 06 
de Julho de 2022 a 06 de Julho de 2023. LUcieNe PaNcieri doNadia 
NarUse - secretária Municipal de educação.
coNtrato Nº: 20221821; oriGEM: ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2022-
1406001; coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ToMÉ-aÇU; coN-
TraTada(o): r B liMa coNSTrUTora lTda, inscrita no cNPJ(Mf) cNPJ 
31.769.371/0001-66; oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE 
rEViTaliZaÇÃo do PrÉdio do MErcado MUNiciPal, localiZado Na 
ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU / Pa; Valor ToTal: r$ 
790.255,88 (setecentos e noventa mil, duzentos e cinquenta e cinco reais 
e oitenta e oito centavos); ViGÊNcia: 18 de Julho de 2022 a 18 de Julho 
de 2023. carLos aNtÔNio Vieira - Prefeito Municipal.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 9/2022-2107001

tipo menor preço por lote. registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de trans-
porte escolar (terrestre e fluvial), visando atender os alunos das unidades 
escolares ligadas à rede pública municipal e estadual de ensino de Tomé-a-
çu / Pa. data de abertura: 12/08/2022 às 09:00 h no site www.bll.org.br. 
o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no referido site, no Mural 
de licitações/TcM/Pa e no site https://transparencia.prefeituratomeacu.
pa.gov.br - Hugo Leonardo Pontes. Pregoeiro - tomé-açu / Pa.

Protocolo: 834241

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-043FMs 

Processo adMiNstratiVo No 078/2022/adM 
o Município de TUcUMÃ, através da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 11 de agosto de 2022, na modalidade PrEGÃo ElETrÔ-
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Nico Nº 9/2022-043fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo aQUiSiÇÃo dE 
EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES Para aTENÇÃo ESPEciali-
Zada EM SaÚdE - ProPoSTa dE aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTE-
rial PErMaNENTE - Nº da ProPoSTa:11234.776000/1210-02, de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de com-
pras Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, 
Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@
gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/
mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa,12 de janeiro de 2022. iGor LiMa 
dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 834242

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
eXtrato de terMo aditiVo de QUaNtidade

1º terMo aditiVo de QUaNtidade ao coNtrato 395/2021/cPL
ref.: Pregão eletrônico 030/2021. contratante: Secretaria Municipal 
de administração, cNPJ: 04.873.618/0001-17. contratado: T M S dias 
Eireli-EPP, cNPJ: 34.758.295/0001-81. objeto: contratação de Empresa 
Especializada para Prestação dos Serviços de Publicação de avisos e atos 
Oficiais afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Admi-
nistração. data de assinatura 11/07/2022. Quantidade reajustada de 25%. 
consoante com o art. 65, § 1° da lei 8.666/93.

edilton tavares Mendes
secretaria Municipal de administração

cNPJ 04.873.618/0001-17

1º terMo aditiVo de QUaNtidade ao coNtrato 397/2021/cPL 
ref.: Pregão eletrônico 030/2021. contratante: Secretaria Municipal 
de Saúde, cNPJ: 11.984.819/0001-57. contratado: T M S dias Eireli-EPP, 
cNPJ: 34.758.295/0001-81. objeto: contratação de Empresa Especializa-
da para Prestação dos Serviços de Publicação de Avisos e Atos Oficiais afim 
de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/fundo Munici-
pal de Saúde do Município de Viseu. data de assinatura 11/07/2022. Quan-
tidade reajustada de 25%. consoante com o art. 65, § 1° da lei 8.666/93.

Fernando dos santos Vale
Secretaria Municipal de Saúde

cNPJ 11.984.819/0001-57

1º terMo aditiVo de QUaNtidade ao coNtrato 398/2021/cPL 
ref.: Pregão eletrônico 030/2021. contratante: Secretaria Municipal 
de assistência Social, cNPJ: 18.200.226/0001-00. contratado: T M S dias 
Eireli-EPP, cNPJ: 34.758.295/0001-81. objeto: contratação de Empresa 
Especializada para Prestação dos Serviços de Publicação de avisos e atos 
Oficiais afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social/fundo Municipal de assistência Social do Município de Viseu. 
data de assinatura 11/07/2022. Quantidade reajustada de 25%. consoan-
te com o art. 65, § 1° da lei 8.666/93.

Érica Helena oliveira Montalvão
Secretaria Municipal de assistência Social

cNPJ n° 18.200.226/0001-00

1º terMo aditiVo de QUaNtidade ao coNtrato 399/2021/cPL 
ref.: Pregão eletrônico 030/2021. contratante: Secretaria Municipal 
de Meio ambiente, cNPJ Nº 32.215.300/0001-84. contratado: T M S dias 
Eireli-EPP, cNPJ: 34.758.295/0001-81. objeto: contratação de Empresa 
Especializada para Prestação dos Serviços de Publicação de avisos e atos 
Oficiais afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio 
ambiente/fundo Municipal de Meio ambiente do Município de Viseu. data 
de assinatura 11/07/2022. Quantidade reajustada de 25%. consoante com 
o art. 65, § 1° da lei 8.666/93.

sônia Maria almeida dos santos
Secretaria Municipal de Meio ambiente

cNPJ 32.215.300/0001-84

aViso de adiaMeNto
PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2022-srP

Menor preço por item
a Prefeitura Municipal de Viseu, torna público que o Pregão Eletrônico 
n° 035/2022, que tem como objeto o Sistema de registro Preços que visa à 
futura e Eventual contratação de Empresa Especializada no fornecimento 
de Material de Expediente, objetivando atender as necessidades dos Órgãos, 
departamentos e Setores vinculados as Secretarias e fundos que compõem 
a esfera administrativa do Município de Viseu/Pa, marcada pra às 09:00H do 
dia 08/08/2022, fica ADIADA, em razão  do não cumprimento pela obrigação 
estabelecida pelo Tribunal de contas do Município - TcM/Pa e Transparência 
Municipal. reabertura do processo será no dia 11/08/2022, às 09:00H.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 036/2022-srP
Menor preço por item

a Prefeitura Municipal de Viseu, torna público que o Pregão Eletrônico 
n° 036/2022, que tem como objeto o Sistema de registro Preços que visa 
à futura e Eventual contratação de Empresa Especializada no fornecimen-
to de Pneu, câmaras de ar e Protetor de câmaras de ar, para atender as 

Secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa do Município 
de Viseu/PA, marcada pra às 09:00H do dia 09/08/2022, fica ADIADA, em 
razão do não cumprimento pela obrigação estabelecida pelo Tribunal de 
contas do Município - TcM/Pa e Transparência Municipal. reabertura do 
processo será no dia 12/08/2022, às 09:00H.

edilton tavares Mendes
Secretaria Municipal de administração

cNPJ 04.873.618/0001-17

PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2022-srP
Menor preço por item

a Prefeitura Municipal de Viseu, torna público que o Pregão Eletrônico 
n° 037/2022, que tem como objeto o Sistema de registro Preços que visa 
à futura e Eventual contratação de Empresa Especializada no fornecimen-
to de Pneu, câmaras de ar e Protetor de câmaras de ar, para atender as 
Secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa do Município 
de Viseu/PA, marcada pra às 13:00H do dia 09/08/2022, fica ADIADA, em 
razão do não cumprimento pela obrigação estabelecida pelo Tribunal de 
contas do Município - TcM/Pa e Transparência Municipal. reabertura do 
processo será no dia 12/08/2022, às 14:00H.

Ângela Lima da silva
Secretaria Municipal de Educação

cNPJ 30.879.826/0001-33
Protocolo: 834243

.

.

ParticULares
.

“JaLdecY PaNciere - cPF n° 252.116.927-72 
Proprietário da sÍtio MaLiBU 

localizado no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa de Paragominas a renovação da licença de atividade rural para o 
desenvolvimento da atividade de cUlTUra dE ciclo cUrTo”.

Protocolo: 834244

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL 
de atiVidade rUraL - Lar

eVertoN PaLUdo 
FaZeNda VerÊ, cPF: 081.002.839-58 

Torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar 
de nº 014/2022, para atividade de agricultura e Pecuária da Secretaria Mu-
nicipal de ciência, Tecnologia e Meio ambiente - SEcTMa- TailÂNdia-Pa, 
com vencimento 23/05/2027.

Protocolo: 834245

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade B nº 77 – Marabá/Pa

aViso de coNcorrÊNcia
coNcorrÊNcia nº 010/2022

Processo adMiNistratiVo nº 013/2022
o serviço social do transporte – sest, comunica aos interessados que rea-
lizará concorrência para contratação de empresa especializada em serviços 
gráficos e comunicação visual para atender, sob demanda, as aquisições de 
materiais gráficos do SEST SENAT, unidade B 77, conforme edital e seus 
anexos. o recebimento dos envelopes contendo as documentações e por-
posta de preço será no dia 16/08/2022, às 10h. Para retirada de edital e aces-
so às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade B77 
Marabá, em até 2 (dois) dias antes da data acima mencionada, das 08h30min 
às 17h30min ou solicitar por email: licitacao.b077@sestsenat.org.br. contato: 
(94) 3322-4058.Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 834301

.

.

eMPresariaL
.

 
siNdicato dos BoMBeiros ciVis 
do estado do ParÁ - siNdBcPa

editaL Para coNVocaÇÃo de asseMBLeia
o sindicato dos Bombeiros civis do estado do Pará - siNdBcPa 
de cNPJ 33.391.507/0001-72, por seu subscritor Everaldo Trindade da 
Silva, convoca todos da categoria dos profissionais trabalhadores Bombei-
ros civis da Empresa SPriNK com cNPJ 42.515.478/0001-02 pertencente 
ao contrato ValE nos municípios de Parauapebas, canaã dos carajás e 
curionópolis, para participarem da assembleia de aprovação de acordo 
coletivo de Trabalho - acT, que serão nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, 
em 1ª convocação às 10:00hs com o quantitativo da categoria, e/ou em 
2ª convocação às 10:30hs com número de trabalhadores convocados inte-
ressados presentes. a assembleia realizar-se-á na Escola imperador, rua 
a, 653 - Parauapebas/Pa.

Belém - Pa, 27 de Julho de 2022
everaldo trindade da silva

Presidente - siNdBcPa
Protocolo: 834263
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cÂMara MUNiciPaL de MeLGaÇo
aViso de reVoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico: Pe-001/2022-cPL/cMM 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de materiais de 
consumo: (Gêneros alimentícios, Materiais de Expediente, Higiene, lim-
peza e descartáveis) e material permanente, destinados a atender as de-
mandas da câmara Municipal de Melgaço. Situação: rEVoGado. Motivo: 
Supremacia da administração Pública na condução e encerramento dos 
procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, bem como o in-
teresse da administração e a conveniência administrativa. Melgaço, 30 de 
junho de 2022. elias sarraf Pacheco - Presidente da câmara Municipal 
de Melgaço.

Protocolo: 834264

UNiÃo coMerciaL BarÃo Ltda - LaFaete 
cNPJ N° 24.013.278/0008-38 

Torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade-SEMaS/Pa, a alteração para inclusão de veículos, na 
licença de operação para a atividade de Transporte de Produtos Perigosos, 
localizado na rodovia Pa-16, km -05, Parauapebas-Pa. conforme Processo 
SEMaS n° 44.292/2017.

Protocolo: 834265

a M doUrado Ltda 
cPF/cNPJ: 45.436.413/0001-51 

SiTo À rod TraNSGariMPEira KM 54 coMUNidadE Sao cHico, S/N, 
ZoNa rUral EM iTaiTUBa/Pa, TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU da SEcrE-
Taria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa, 
a licENÇa dE oPEraÇÃo (l.o) Nº13625, Para aTiVidadE dE EMPrESa 
TraNSPorTadora dE SUBSTÂNciaS E ProdUToS PEriGoSoS, SoB o 
ProTocolo Nº 2022/17366 dE 24/05/2022.

Protocolo: 834266

Posto iMPeriaL Ltda 
cNPJ nº 12.952.186/0001-68 

Situado à av. Pinheiro, 140, centro, São domingos do capim/Pa, informa 
que solicitou à SEMaS/Pa, através do Prot. n°24883/2022, licença de ope-
ração, para a atividade de Transporte de Substância e Produtos Perigosos 
- Gás liquefeito de Petróleo (GlP).

Protocolo: 834246

MaritUBa traNsMissÃo de eNerGia s.a. 
cNPJ nº 31.096.307/0001-61 

Torna público que requereu a autorização de Supressão de Vegetação junto 
à SEMaS/Pa através do processo nº 9373/2019 para a linha de Transmis-
são (lT) 500 kV Tucuruí (Pa) - Marituba (Pa).

MaritUBa traNsMissao de eNerGia s.a. 
cNPJ nº 31.096.307/0001-61 

Torna público que requereu a autorização para resgate de fauna em área 
supressão vegetal junto à SEMaS/Pa através do processo nº 9373/2019 
para a linha de Transmissão (lT) 500 kV Tucuruí (Pa) - Marituba (Pa).

MaritUBa traNsMissao de eNerGia s.a. 
cNPJ nº 31.096.307/0001-61 

Torna público que requereu a autorização para Monitoramento da fauna 
Silvestre junto à SEMaS/Pa através do processo nº 9373/2019 para a li-
nha de Transmissão (lT) 500 kV Tucuruí (Pa) - Marituba (Pa).

Protocolo: 834247

caLNaVe MiNeraÇÃo e NaVeGaÇÃo eireLi 
cNPJ nº 15.651.718/0001-15 

Torna público que recebeu junto a SEMMa/STM a licença de instalação nº. 
050/2022, válida até 18/07/2024, para a atividade de ampliação e instala-
ção de galpão, escritório, casa de apoio e tanque aéreo, em Santarém/Pa.

Protocolo: 834248

aUto Posto de coMBUstiVeis PriMe Ltda 
Estabelecido à av. Perimetral Sul, s/nº, Bairro: São francisco, cEP 68.138-
000, Placas/Pa. cNPJ: 44.414.557/0001-44. Torna público que rEcEBEU 
da SEMMa - SEcrETaria MUNiciPal dE MEio dE PlacaS-Pa, as de li-
cENÇaS PrÉVia-lP E iNSTalaÇÃo-li nº 001/2022 e rEQUErEU licENÇa 
fUNcioNaMENTo-lf, p/ o ramo: comércio varejista de combustíveis e lu-
brificantes, p/ veículos automotores. Foi determinado estudo de impacto 
ambiental, conf. resolução coNaMa nº 06 de 24/01/1986.

Protocolo: 834249

aUto Posto FeNiX Ltda 
cNPJ/cPF nº 29.038.576/0001-20 

Torna público que através do processo n° 0244/2022 recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente de abaetetuba - SEMEia, a lo n° 094/2022 
para atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos auto-
motores, localizada no Município de abaetetuba, Estado do Pará.

Protocolo: 834250

cBNs NeGÓcios FLorestais s/a 
cNPJ 03.496.757/0002-97

localizada à rodovia Br 010, Km 1.564, S/N, Zona rural, cEP 68625-970, 
município de Paragominas - Pará, torna público que protocolou através do 
Processo Nº 2022/022928 junto à Secretaria Estadual de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS, a renovação da licença de atividade rural - 
lar, das fazendas: rio capim iV, Vi e Pindobal, para atividade agropecu-
ária e reflorestamento.

Protocolo: 834251
 

siNdicato dos BoMBeiros ciVis 
do estado do ParÁ - siNdBcPa

editaL Para coNVocaÇÃo de asseMBLeia
o sindicato dos Bombeiros civis do estado do Pará - siNdBcPa 
de cNPJ 33.391.507/0001-72, por seu subscritor Everaldo Trinda-
de da Silva, convoca todos da categoria dos profissionais trabalhadores 
Bombeiros civis da Empresa oMEGa SErViÇoS EM SaUdE lTda de cNPJ 
02.726.717/0001-40 pertencente ao contrato ValE nos municípios de Pa-
rauapebas, canaã dos carajás, ourilândia do Norte e Marabá, para par-
ticiparem da assembleia de aprovação de acordo coletivo de Trabalho - 
acT, que serão nos dias 09 e 10 de agosto de 2022, em 1ª convocação 
às 10:00hs com o quantitativo da categoria, e/ou em 2ª convocação às 
10:30hs com número de trabalhadores convocados interessados presen-
tes. a assembleia realizar-se-á na faculdade anhanguera, rodovia Pa 160 
km 10 S/N Zona rural - cEP: 68515-000, Parauapebas-Pa.

Belém - Pa, 27 de Julho de 2022
everaldo trindade da silva

Presidente - siNdBcPa
Protocolo: 834252

cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEM-
Ma) a licença de operação para a atividade de Torre de Telefonia Móvel 
(PacPN03), localizada rua da Quadra, Tauari, S/N, Zona rural, capanema/
Pa, sob o Processo Nº 109/2022.

Protocolo: 834253

aUto Posto VitÓria 
coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda 

cNPJ nº 12.577.119/0001-00 
Torna público o pedido de renovação da licença de operação n°12391/2020, 
Processo 2021/18939 na Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS, para atividade de Transporte de Produtos Perigosos, 
localizado na rua oziel carneiro, S/N, km 02, cEP: 68.525-000 município 
Eldorado dos carajás, estado do Pará.

Protocolo: 834254

a MiNeraÇÃo casteLo dos soNHos 
inscrita sob o cNPJ nº 08.490.048/0001-37 

Torna público que requereu junto à Secretaria de Meio ambiente e Susten-
tabilidade do Estado do Pará - SEMaS a licença Prévia do Projeto castelo 
de Sonhos, empreendimento para explotação de ouro, processo SEMaS nº 
2022/0000026094.

Protocolo: 834259

a empresa c F coMÉrcio e serViÇos 
de recicLaGeM eireLi - Me 
cNPJ: 19.387.594/0001-63 

localizada na r do Triângulo, nº 84, Bairro Jaqueira, torna público que 
requereu e recebeu a renovação da lo Nº 069/2021 da SEMMa-Tucuruí/Pa.

Protocolo: 834256

PrÓ - saÚde associaÇÃo BeNeFiceNte de
assistÊNcia sociaL e HosPitaLar

HosPitaL reGioNaL PÚBLico 
da traNsaMaZÔNica- aLtaMira/Pa

cNPJ Nº 24.232.886/0075-01
ProcediMeNto de coNtrataÇões

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar- Hos-
pital regional Público Transamazônica - altamira/Pa, abre procedimento de 
contratação para: objeto: contratação de Serviços Médicos em Medicina 
do Trabalho - Edital: 0040_0722 - Pa-HrPT - S - ESc - Serviço de Medici-
na do Trabalho - Prazo para recebimento das propostas: de 01/08/2022 à 
31/08/2022. Para mais informações: contratacoes@prosaude.org.br.

Protocolo: 834257
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